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Bij het behandelen van onderwerpen betrekkelijk den loop van het water

in rivieren en stroomen^ is de kennis van de middelbare snelheid van het

water^ eene dor iioofd-gegevens waarop het, bij de beoordeehng dier onder-

werpen aankomt. Die snelheid staat, zooals bekend is, in onniiddelijk ver-

band met de grootte en gedaante van het dwarsprofd van de rivier en met

het verhang in den waterspiegel. Dit laatste is veelal niet onmiddelijk en

niet juist gcnoeg te bepalen wegens de veranderlijkheid der achtervolgendo

rivier-profilen, alwaar zelden die regelmatigheid gevonden wordt, waarbij eene

veilige toepassing der berekening mogelijk is; men verkiest daarom veelal de

middelbare snelheid in eenig profil door regtstreeksche waarneming te vinden.

Zal echter de aldus bepaalde gemiddelde snelheid geheel naauwkeurig zijn,

dan diende men de snelheid van het water in een vrij groot aantal punten

van het dwarsprofd te kennen, om daaruit met genoegzame juistheid, de mid-

delbare snelheid op te maken.

Het vinden van de snelheid in eenig punt van een rivier-profd heeft eigen-

aardige zwarigheden, vooral voor de punten beneden den waterspiegel. Ve-

WIS- EN NATUURK. VERH DER KONI.NKL. AKADEUIE. DEEL III.



2 OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SXELHEID

Icrlei werktuigcn en toestollen zijn tot dat cinde bedaclit; de meeste kan men

licschreven vinden in dc Prijsverhandeling van C. Brunings *. Behalve het

tijdverlies en de moeijelijkheid verbonden aan het waarnemen der snelheid in

vele punten van een eenigzins uitgebreid rivier-profil, zijn de uitkomsten dier

waanieniingen^ ten gevolge der inrigting van die werktuigen zelve, niet boven

alio tegenwerping verhcven. Men is dan in lateren tijd^ altlians bier te lande,

op bet voorbeeld van den Generaal Krayenhoff, overgegaan tot het gebrui-

ken van den zoogenoemden drijver; zijnde een cilinder die verticaal in het

water gesteld en inwendig beboorlijk gebaHast, de niiddelbare snelheid van

den slroonidraad doet kenncn, waarin men hem heeft doen drijven. Het ge-

middelde uit twee of drie zulke waarneniingen in een zclfde profil, in verti-

cale lijnen, die ongeveer het protil in stukken van gehjken inhoud verdeelen,

heeft men dan voor de gemiddelde snelheid in dat profil aangenomen. Opzet-

telijke proeven om te onderzoeken in hoever deze waarneniingen de juiste

niiddelbare snelheid doen kennen, of wel in hoeverre zij daarvan afwijken,

zijn niet bekendj het gewigt van het onderwerp scheen evenwel eene opzet-

lelijke beschouwing niet onwaardig te zijn. lliertoe zoude men de snelheid

in een genoegzaam groot aantal punten in een dwarsprolil dienen bekend te

hebben, benevens gelijktijdige waarneniingen met den drijver. Waarneniingen

in zeer kleine Avaterstroomen of kunstmatige waterleidingen, zooals onder

anderen door Ditbuat zijn gedaan, kunnen hier van weinig nut wezen^ omdat

daaruit niet wel anders dan gewaagde gevolgen zijn te trekken, zoodra men

toepassingen op groote rivieren of waterstroomen beoogt. Er bestaan echter

waarneniingen op de Nederlandsche hoofdrivieren met den tachometer van

Brlnings en naar zijne aanwijzing gedaan^ die zeer geschikt zijn om met

de vereischte juistheid zoo al niet de snelheden zelve, aithans evenredige

waarden van die snelheden te doen kennen. Die waarneniingen hadden eigen-

lijk ten doel oni de waterverdeeling van den Boven-Rijn op de onderscheidene

riviertakken, waarin die strooni zich op ons grondgebied verdeelt, vast te stel-

len. De waarneniingen zelve zijn in hare bijzonderheden te vinden in de

uVerzameling van Rapporten en Verbalen betrekkelijk de werken in 1771 en

volgende jaren aan de hoofdrivieren verrigt^ en in 1802 uitgegeven van Staats-

wege. Het zijn deze waarneniingen, die misschien niet die aandacht onder-

* Verhandelingen der Haarlemsche Maatschappij. XXVI Deel., bladz. 1 ; onder den titel van

Verhandeling over de snelheid van het stroomend ivaler.
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vonden hebben, die zij wel verdiend badden, welke tot grondslag onzer be-

schouwingen zullen strekken.

Er zijii geene latere waarnemingen, na die van Brunings bekend, omtrent

de snelheid in de verscbillende punlen van een zelfde dwarsprolil, tenzij o[(

zulke kleine scbaal in kunstmatige kanalen van weinige vierkante pabnen

proflls-inboud, dat daaruit niet wel tot de vcischijnselen in bet groot kan

besloten worden. Hiervan moeten ecliter uitgezonderd worden de proeven op

de Newa te St. Petersburg door den Ingenieur Raucourt genomen en door

hem aan de Parijscbe Akadeniie van Wetenschappen medegedeeld. Eon ver-

kort berigt daaromtrent vindt men in bet Bulletin des Sciences Matbematiques

van Ferussac *, en een verslag omtrent die proeven door Navier aan ge-

noemde Akadeniie
-f.

De waarnemingen door Raucourt werden gedaan in

profilen der Newa, alwaar doze 60 voeten diepte bad, zij gescbiedden in den

zomer en ook des winters, de waterspiegel met ijs bedekt zijnde. Do snel-

beden werden gemeten met een werktuig, veel ovcreenkomst bebbende met bet

bekende log bij de scbeepvaart in gebruik om den gang der scbepen op zee

te bepalen. Uit die waarnemingen, die ecbter niet voUedig bekend zijn, leidde

Raucourt af, dat in eenig profil, de snelbeden der waterdeelen in eene

zelfde vcrticale lijn gelegen, afnamen te rekenen van den waterspiegel naar

den bodem, en wel ongeveer als de ordinaten eener ellips, die baar niiddel-

punt in den waterspiegel en bare groote as, langs de genoemde verticale lijn

had. De kleine as dier ellips gelijk zijnde aan de snelbeid in den waterspie-

gel, zoo gaf de ordinaat van eenig ander punt der ellips, de snelheid in bet

overeenkomstige punt in de groote as; en deze laatste was gelijk aan de

diepte der rivier langs die verticale lijn, indien die diepte meer dan 30 voe-

ten bedroeg; zoodat dan de snelbeid op den bodem gelijk nul was; bij minderc

diepte evenwel, was de groote as der ellips grooter dan de rivierdiepte o[)

die plaats. De snelbeden in eene zelfde borizontale lijn, waren mode nage-

noeg overeenkomstig met de ordinaten eener ellips, waarvan de groote as

overeenkwam met de breedte der rivier in die borizontale lijn. Daar evenwel

de proeven van Raucourt niet openbaar zijn gemaakt, valt het moeijelijk

te beoordeelen, in boeverre zij werkelijk gebeel met de zoo even genoemdo

wiskunstige bepalingen overeenkonicn.

* Tome XIII, p. 176.

t Annates des Fonts el Chaussecs 1832, 2« Semestre p I.
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Voor tlat wij overgaan oni uit de waarnemingon van Bruniivgs eenige go-

volgcn af te leiden, zullen wij die waarneiningen zelve eenigzins nader be-'

schouwen, ter bepaling van den graad van naauwkeurigheid, die daaraan kaii

wordon toegeschreven. Zooals bekend is, bestaat de tachometer van Bri-'

:vi]\GS, hoofdzakelijk uit een vierkant phiatje van zes Rijnlandsche duimen

zijde, beweegbaar langs eene verticaal gestelde paal of stang; dit plaatje is

tevens beweegbaar in horizontale rigting loodregt op zijn vlak. De drukking

door den strooni daarop in die rigting voortgebragt, wordt overgebragt door

niiddel van een kettingje op den korten arm van eenen unster, aan wiens twee-

den arm een bepaald gewigt wordt voortgeschoven, tot dat bet met de druk-

king van den strooni op bet pkiatje in evenwigt is; waarbij dan eenige ver-

betering voor de wrijving en andere vreemde tegenstanden in aanmerking

komen. Verder neenit Brunings aan, dat de snelbeid van den stroom, eene

drukking voortbrengt, gelijk aan die van eene kolom water, die de valboogte

tot die snelbeid beboorende, tot boogte beeft; zoodat de waargenomene druk-

king, de snelbeid van den stroomdraad tegen bet plaatje van den tacbometer

werkende, doet kennen. Iloewel nu uit tbeoretisclie gronden de zoo even ge-

noemde bctrekking tusscben de drukking en de snelbeid van den waterstraal,

kan worden afgeleid, zijn evenwel bij die tbeoretisclie bescbouwingen om-

standigbeden buiten rekening gebleven die op de grootte der drukking invloed

bebbcn. Uit de proeven van Beaufot ondcr anderen, is bet gebleken dat

voor een plat vlak van eenen Engelscbe voet oppervlakte, bij snelbeden tus-

scben 2 en 8 voeten in de seconde, de waargenomene drukking overeenkwam

met eene valboogte die ongeveer 1,2 bedroeg van de tbeoretiscbe valboogte.

De snelbeden door Brunings uit zijne proeven afgeleid, zouden naar aanlei-

ding biervan, nagenoeg een acbtste a een negende gedeelte te groot zijn.

Verder leeren de proeven dat de drukking van bet stroomend water toeneemt

naarmate, bij gelijke snelbeden, de waterstraal minder gereedelijk kon uitwij-

ken; diensvolgens zullen dan, bij gelijke snelbeden, do wederstanden in den

waterspiegel minder zijn dan op aanmerkelijke diepte. Deze laatste omstan-

digbeid daargelaten, zoo zullen de proeven van Brunings getallen geven even-

redig aan de gezocbte snelbeden, en zullen dus tot ons oogmerk kunnen

dienen.

Omtrent de naauwkeurigheid der proeven zelve, kan men opmerken dat zij

of door Brunings zelven of op zijne aanwijzing door de landnieters F. W.
Conrad en J. Engelman zijn verrigt, waarvan Brunings de naauwkeurig-
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held roemt. In de aangehaalde Verbalcn * vindt men bij de proeven opge-

geven de verdeeling op den unsterarm, alwaar het tcgenwigt met de drukking

van den strooni in evenwigt was, benevens de snelheid met die drukking

overeenkomende. Voor zooveel uit de beschrijving van het werktuig in de

Verhandeling van BRUJfOGS te vinden, is op te maken, schijnen de verdee-

lingen op den unsterarm ongeveer | Rijnlandsche duini, of naauwkeurig 5,25

van die deelen | duim, en dus elke verdeeling zeer na 0,005 el te hebben

bedragen^ bevattende de lange arm 120 van die verdeelingen. Daar nu bij

de waarnemingen het tegenwigt altijd op een verdeel-punt werd geplaatst,

en geene onderverdeelingen worden aangewezen, zoo zal men omtrent de

juiste plaats van hot tegenwigt op omtrent eene halve verdeeling, ter regter

en linker zijde onzeker wezen. De overeenkomstige snelhedcn zijn in de

aangehaalde Vcrbalen tot in duizendste en sommigen zelfs tot in honderddui-

zendste deelen van den Rijnlandschen duim opgegeven; maar het behoeft wel

geen betoog dat dit slechts uitkomsten van berekening zijn, en men op verre

na op die naauwkeurigheid niet mag staat maken. Bij de proeven bleef het

tegenwigt tusschen de zesde en negen-en-zestigste verdeeling van den un-

sterarm ; bij de zesde en zevende verdeeling is het verschil tusschen de aan-

gewezene snelheden ongeTCer i,o duim en bij de acht- en negen-en-zestigste

verdeeling ongeveer | duim Rijnlandsch, men zal dus wel op niet veel meer

dan op omtrent een Rijnlandschen duim zeker kunnen zijn; en moeten aide

verdere ondordeelen van duimen, bij de waargenomene snelheden opgegeven,

als geheel onzeker beschouwd worden. Om dan alle noodclooze wijdloopig-

heid en nuttelooze moeite in de berekening te sparen, zulien wij hier niet

verder dan tiende deelen van duimen in de snelheden door Brlnings opge-

geven, in rekcning brengen.

Uit de proeven zooals zij in de Verbalen voorkomen, is het niet moeije-

lijk eene voUedige tafel op te maken, van al de snelheden die behooren tot

de plaats van het tegenwigt op den unsterarm van de zesde tot de negen-en-

zestigste verdeeling. Die tafel hierachter gevoegd, doet zien, dat zeer nabij

de getallen die de verdeeling op den unster aanwijzen, evenredig zijn met

de vierkanten der overeenkomstige snelheden; zoodat u het aantal of nummer

der verdeeling op den unsterarm zijnde, men zeer nabij heeft voor de over-

eenkomende snelheid v. v = ci\/u; u een standvastigen coefficient voorstel-

II Deel, bladz. 106 en volgende.
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halen twee stellen proeveu opgegeven: de een in het jaar 1790 en do an-

dere in 1792 gedaan; daarbij is hoogstwaarschijnlijk hetzelfde werktuig

gebruikt; want bij gelijke aanwijzingen van den unster, vindt men in die

beide stellen ook dezelfde snellieden opgegeven; alleen bij de snelheid be-

booiende tot de verdeeling 11 op den unster is er eenig verscbil. Bij de

waarnemingen van 1790 staat bij die verdeeling als overeenkouistige snelheid

28,87950 duim en bij de proeven van 1792 28,57950 duim, alzoo een ver-

scbil van een halven duim. Nu wordt voor de verdeeling 10 opgegeven 27,05817

duim en voor 12 29,64074. Zoodat men heeft:

Waarmmincjcn van 1790. Waarnemingen van 1792.

UJrSTER.
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den waterdraad mot dit midden overecnkomendc. Bij de waarncmingen van

1790 is men de waarnemingcn begonnen met den bovenkant van het plaaljo

duim (Rijnl.) onder den watcrspiegel to brengen; de hoogsto of bovensto

waargenomenc snelheid^ is dus die van den waterdraad op 9 duim onder den

waterspiegel. Bij do waarnemingen van 1792 daarentegen, is bij de eerste

waarneming in elke verticale lijn de onderkant van het plaatje duim onder

den waterspiegel gcsteld en alzoo de snelheid waargenomcn te beginnen met

den waterdraad drie duim onder den waterspiegel.

De waarnemingen zelve vindt men in de bier aclitergevoegde tafels bijeen;

doch zijn alleen de waargcnomene snelheden op de verschillende diepten over-

genomen en niet de unster-aanwijzingen, die overigens onmiddelijk uit de

eerste tafel zijn terug te vinden. De diepten ncvens die snelheden gesteld,

zijn eigenlijk de nummers der acbtervolgende standen van het plaatje in eene

zelfde verticale lijn, te beginnen aan den waterspiegel; zoodat die nummers
met G vermenigvuldigd en daarbij 3 duim geteld, de diepte in Bijnlandsche

duimen van hot plaatje onder den waterspiegel bij de proeven van 1790 aan-

wijzen. Voor de proeven van 1792 moot het aangewezen product met 5 duim

verminderd worden.

Ten einde een beter ovcrzigt dcr waarnemingen te hebbcn zijn hiernevens

gevoegd teekeningen der rivier-profilen waarin de waarnemingen zijn gedaan;

duidelijkshalve zijn daarbij de diepten op grootere schaal dan de horizontale

afmetingen voorgesteld. Al de waarnemingen en maten in Bijnlandsche roe-

den, voeten en duimen genomen zijnde, zijn die onvcranderd gelaten, daar

het toch bier alleen op betrekkingen en niet op volstrekte getallen aankomt.

Voor de diepten is bij al de profilon 0,01 el voor een Bijnlandschen voet

genomen, terwijl voor de breedtcn verschillende schalen zijn gebruikt op de

teekeningen aangewezen, al naar voor de duidelijkheid noodig schcen, zonder

in te groote figuren te vervallen. Eindelijk zijn ook de waargenomen snel-

heden in elke verticale lijn of peilraai, in de figuren bij die peilraaijen aan-

gewezen, door namelijk voor elkcn stand van het plaatje des tachometers eene

loodlijn uit zijn midden op te rigten, gelijk aan de aldaar waargenomenc snel-

heid, na evenwel van al de snelheden in elke lijn een zelfde aantal duimen,

meestal oO of 40, afgetrokken te hebben, ten einde de aldus gevormde lijn

der snelheden, niet te veel van de overeenkomstige peilraai af te brengen,

waardoor ligt verwarring zou ontstaan. Overigens komt dit overeen met eene

t'venwijdige verplaatsing van de as der abscissen van 50 of 40 duim, maar
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heeft goenen invloed op de gedaante van de lijn der snelheden zelve. Voor

do schaal der snelheden is in al de teekeningen 0,001 el voor den Rijnland-

schcn duim genonien- zijnde elke lijn der snelheden aan hare einden met

hetzelfde cijfer als de peilraai waartoe zij behoort, aangeteekend. De betee-

kcnis der overige letters bij de lijnen der snelheid gestcld, zal later worden

aangewezen.

Een vlugtig overzigt der teekeningen doet al dadelijk zicn, dat de, op de

beschrevene wijs gevormde lijn der snelheden, vcrre af is, van regelraatig te

wezen, integendeel eenen vrij onregelmatigen loop bezit, onvatbaar om naauw-

keurig door eene kronime of regte lijn te worden vervangen. Gedeeltelijk

zijn die onregehnatighedcn toe te schrijven aan de onvermijdelijke gebreken

den waarnemingen; te meer wanneer men bedenkt dat de wijziging van

enkele duimen in de snelheid, de regelmatigheid zeer zou bevorderen. Ge-

deeltelijk zullen die onregelniatigheden ook toe te schrijven zijn, aan kleine

golvingen of vertragingen en versnellingen die het water in zijne beweging

onvermijdelijk ondervindt. Want hoewel men gewoonlijk bij theoretische be-

schouwingen omtrent stroomende waleren, aanneemt, dat als er in gelijke

tijdperken evenveel water door eenig profil slroomt, ook de snelheid in een

zclfde [)unt van het profil standvastig is, zoo is dit echter geonzins bewezen.

Zulk eene* volkomene standvastigheid onderstelt een volniaakt evenwigt tus-

schcn de vertragende en versnellende krachten die op de waterdeelen werken,

en dit evenwigt, zoo het al ooit bcstaat, zou telkens door de geringste oor-

zaak zoowel in den waterspiegel als dieper in den stroom onlstaande, ver-

stoord worden. De waterdeelen in eenig profd ondervinden dan voorzeker

beurlelings versnellingen en vertragingen en bewegen met afwisselende snel-

heden, beperkt tusschen meer of minder naauwe grenzen; die afwijkingen

van meer of minder langen duur, hebben dan mode invloed op de waarge^

nomene onregelniatigheden, en wij kunnen ons alleen voorstellen de gemid-

delde snelheid van zulk een waterdeel in het profil te bepalen, waarvan de

werkelijke snelheid, meer of min mag afwijken.

Eene nadore beschouwing van de lijn der snelheden, doet zien dat aan de

oppervlakte, do snelheid doorgaans kleiner is, dan op eenige diepte onder die

oppervlakte; dit kan, zooals wij reeds aannierkten worden toegeschreven aan

het werktuig dat in of nabij den waterspiegel, bij gelijke snelheden minder

drukking meet aanwijzen, dan in lager gelegene punten; ook kan de wind

zoowel in rigting als in kracht bier merkelijken invloed hebben; RArconRX
2

WIS- E^ >ATlL'IiK. VERII. DF.ll KOMMiL. AKAIIEMIE. DEEL III.
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lieeft ilit bij zijno procveu op de Newa ondervoiulcn, ook BRUifirras * heeft

aangomorkt dat nion welliyt de juistlieid der twee bovenste waarnemingen
zou kunneii betwijfelen. Eindelijk kaii men opmerken dat doorgaans, te re-

kenen van een punt iets beneden den waterspiegel, de snelheden afnemen;

eerst vrij Lingzaam, maar nabij den bodeni sneller. De onderstelling alzoo

van RaucocrT;, dat de lijn der snelbeden eenen elliptischen boog zou vor-

inen, is niet geheel ongegrond; wij zuUen daar later op terug konien.

In de lijsten der waarnemingen, te vinden in de aangebaalde Verbalen, is

onder elke reeks van waarnemingen, beboorende tot iedere peilraai, de ge-

middelde snelheid opgegeven in die peilraai. Dit gemiddelde is echter niet

zooals men verwacbten zou, bet quotient van de soni der snelbeden gedeeld

door bun aantal; maar is, eenige kleine rekenfouten niet medegerekend, gelijk

aan die sora, verminderd met de belft van de eerste en laatsle waarneming

en gedeeld door bun aantal min een. >yaarscbijnlijk is Bruni.\gs daartoe

overgegaan ten gevolge eener aanmerking van den Hoogleeraar Hexnert j.

Indien namelijk de snelheden langs eene verticale lijn zijn waargenomen, te

beginnen aan bet boveneinde der lijn en eindigende in bet onderste punt,

zoo wordt de inboud der figuur, gevormd door op die verticale lijn in elk der

punlen van waarneming, loodlijnen gelijk aan de waargenomene snelbeden

op te rigten en al die uiteinden door regte lijnen te vereenigen', even als

bij de gewone profds-inbouden, gevonden door de soni van al de trapezia uit

die constructie voortvloeijende. Zijn dus, gelijk bier bet geval is, de snel-

beden op gelijken afstand genomen, dan wordt de gemiddelde snelbeid ge-

vonden, door de halve som der beide uiterste dat is der bovenste en bene-

denste snelbeid, te voegen bjj de som der overigen en die som te deelen

door bet aantal waarnemingen min een. Maar stelt men zicb, zooals bier

beboort gedaan te worden, de verticale lijn of peilraai voor, als verdeeld in

deelen van 6 duim en de snelbeid in bet midden van elk dier deelen waar-

genomen, dan is blijkbaar de middelbare snelbeid gelijk aan de som der snel-

beden, gedeeld door bun aantal; zooals ook door BRt;:viivGS vroeger in zijne

Verbandeling was gedaan, maar daar bij later van afweek. Hoewel het ver-

scbil tusschen de beide rekenwijzen gering is, hebben wij echter de geraid-

* Verhandeling bladz. 203.

f Yerhandeling bladz. 177.
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tlelden door Brunings opgcgevcn, vervangon door die uit de meer naauwkcu-

rige rekenwijs.

lets van meer belang is een andere misslag, begaan bij bet berekenen der

niiddelbare snelheid in elk profd. Daartoe namelijk is genonien bet quotient

uit de som der middelbare snelbeden in elk der peilraaijen door bet aantal

der peilraaijen. Waren er nu in elke peilraai evenveel waarnemingen gedaan,

dan was die bandolwijs naauwkeurig, en zou dezelfde uitkomst gegeven beb-

ben alsof men onmiddelijk de som van al de snelbeden bad genonien en die

gedeeld door bun aantal; maar dit bet geval niet zijnde^ zoo behooren de

gemiddelden uit elke peilraai tot gedeelten van ongclijkcn inboud^ en zOuden

ieder met dien inboud vermenigvuldigd moeten zijn om de afgevoerde water-

hoeveelbeid, tot dien inboud beboorende, te doen kennen. De som dier pro-

ducten gedeeld door den totalen profils-inboud, zou dan ten slotte de gemid-

delde snelbeid geven. Men bad ook de peilraaijen waarin de snelbeden zijn

waargenomen, zoodanig kunnen kiezen dat zij gcrekend konden worden de

middelbare snelbeid to geven van strooken of profil-deelen van gelijken inboud^

alsdan zou ook bet gemiddelde uit de middelbare snelbeid van elke peilraai,

de ware gemiddelde snelbeid van bet gebeele profil gegeven bebben. Ilet

volgende tafeltje geeft een overzigt van bet verscbil tusschen de rekenwijze

dowr Brunings gevolgd en de meer juiste bier verklaard.
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De juiste gemitldclde snelheid in elk der vcertion profilon, voor zoover dit

iiit de Bruiyiivgsche proeven is op te maken, gevondeii zijndo, zoo zou men

nu nog te bepalen liebbcn, welke waarde voor die snelheid zou verkregen

zijn, bij het gebruik van den drijver van Rrayeivhoff. Een der zwarighe-

den bij het gebruiken van dit werktuig, bestaat in de moeijelijkheid om hot

in den verlangden stroonidraad te doen drijven. In de nabijheid van den

snelsten stroonidraad^ wijkt de drijver meestal van de evenwijdige rigting af,

om zich in dien snelsten draad te plaatsen; het is dus niet wel niogelijk drij-

vers in elkanders nabijheid^ of achtervolgens in digt bijeen zijnde rigtingen

te d(Jen drijven, zonder die rigtingen te verniengen en door elkander te bren-

gen. De Generaal Krayenhoff heeft zich dan ook bij zijne waarnemingen

vergenoegd, met in elk dwarsprofil de snelheid in drie stroomdraden, zooveel

mogelijk gelijkelijk over de breedte der rivier verdeeld, waar te nenien, en

het gemiddelde uit die waarnemingen voor de gemiddelde snelheid in het pro-

fil aan te nemen. Daarbij werden dan voor die waarnemingen, riviervakken

gekozen van een zooveel mogelijk regelmatig profil. Waarschijniijk zou men

bijv. het profil A der proeven van 1790, hiertoe niet gekozen hebben, dewijl

aldaar in het midden der rivier ondiepte en kort langs een der oevers, ecne

zeer groote diepte bestond, waardoor het te vreezen zou zijn, dat de drijver

in het midden der rivier gesteld, naar de oevers zou zijn afgedreven. Onder-

stcllen wij echler dat de drijver in dit profil gesteld, niet zijdelings afgewe-

ken, maar in evenwijdige rigting voortgegaan zoude liebben, en men op drie

plaatsen in de breedte der rivier, te weten in het midden tusschen de peil-

raaijen III—IV, VI—VII, en IX—X door middel van zulke drijvers, de mid-

delbare snelheid had waargenomen, dan zal men zonder groote onnaauwkeu-

righeid mogen nemen dat bijv. de drijver tusschen de peilraaijen III en IV

eene snelheid zou aangewezen hebben gelijk aan het gemiddelde tusschen de

middelbare snelheden met den tachometer in die peilraaijen gevonden; dat is

het gemiddelde uit de snelheden 44,5 en 41,4 of 42,95 duim. Voigens de-

zelfde onderstelling zou de drijver tusschen de peilraaijen VI en VII eene

middelbare snelheid van o8,95 duim en tusschen do peilraaijen IX en X eene

middelbare snelheid van 58,90 duim gegeven hebben j zoodat dan de gemid-

delde snelheid in het geheele profil op 40,27 duim zou zijn gekomen; terwijl

de waarnemingen met den tachometer gaven 42,789 duim. Door te onder-

stellen dat men de drijvers niet midden tusschen de aangewezene peilraaijen

maar in de lijnen III, VI, IX, zelve had gesteld, en alzoo de drijvers de mid-
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delbare snelheden in die peilraaijen door den tacliometer gevonden, haddeii

aangewezen, dan zou men voor de middelbarc snelhcid 41,1 duim gevonden

hebben.

Neemt men nu in elk profil, drie loodlijnen waarin door den tachometer

de snelheid is waargenomen, zooveel mogelijk op gelijken afstand in bet pro-

lil vcrdeeld, en stelt men dat de waargenomene gemiddclde snelbeid in die lijnen,

ook door den Krayenboffschen drijver zou zijn gevonden, dan zal het gemid-

delde uit die drie lijnen voor de gemiddelde snelbeid in het profd kunnen

genomen worden. Men verkrijgt dan de uitkomsten in de onderstaande tafel

bijeen gebragt.
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in do verschillende punten van een dwarsprofil heeft gevonden, ook op onzc

hoofdi'ivieren is too te passen. Bij het onderzoek ccliter of de waarnemingen

van IJRUNINGS met de onderstelling van Raucourt ovcreenkomen, zou men

de eerste of bovenste waarneming in of nabij den waterspiegel in elke peil-

raai beliooren wog te laten; de mindere drukking van den stroom op het werk-

tuig en ook de windslreek, hebben daarbij te veel invloed gehad. Indien nu

de lijn der snelheden in eene peilraai met een gedeelte eener ellips overeen-

komt, de bovenste waarneming niet medegerekend^ het middelpunt der ellips

in den waterspiegel gesteld zijnde, dan zou voor eene diepte h onder den water-

spiegel, de snelheid v aangewezen worden door eene vergelijking van den vorm

v^^—{a'—h^) .... (1)

of korter zou men kunnen stellen

V- ^ p — q k'^ (2)

waarin p en q coefficienten zijn uit de waarnemingen te bepalen; de halve

assen der ellips zijn dan

P
a = i/-, b=\/p.

9

Tot het bepalen der coefficienten p en q uit de waarnemingen in elke peil-

raai, zuUen wij de methode der kleinste kwadraten gebruiken. Daarvan wordt

de toepassing veel vereenvoudigd, door de abscissen in eonheden van zes duim

te rekenen, dewijl dan die abscissen voorgesteld worden door de volgorde der

getallen I, 2, o, cnz.; door des verkiezende den coefllcient q door 30 te

deelen wordt de duim als eenheid weer ingevoerd. Hierdoor wordt dan eigen-

lijk het middelpunt der ellips gesteld op 6 duim boven de eerste waarneming,

terwijl de waterspiegel bij de waarnemingen van 1790 negen duim en bij

die van 1792 drie duim boven het middelpunt van het plaatje des tachometers

gesteld was; doch dit verschil is bier van geenen invloed. Daar verder de

aanwijzingen van de unster-verdeeling, alwaar het tegenwigt met de druk-

king van den stroom in evenwigt was, evenredig aan v'^ zijn, zoo kan men

ook het getal dier deelen door u aanwijzende, stellen

u=p' — q'h^ (3)

terwijl dan verder door de formule v -^^ ai^ u = 8,5505 v^ «, of ook door de

hierachter gevocgde tafel, de snelheid met de berekende waarde van u over-

eenkomende, kan gevonden worden, en met de waargenomene vergeleken.



VAN UET WATER IN lllVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELIIEID. 15

Zijn er nu n waarneniingcn in eenige peilraai gcdaan, zoodat bij dc ab-

scissen i, '2, o, enz. dc aanwijzingen ih, m^, Wj enz. van den unster be-

hooren, zoo stelle men door s u de soni dier snelheden en door s m A de

som der producten van de snelheden met de overeenkomslige abscissen voor,

dat is i: hu = i.Ui -\- I.Uj. + 0.U3 enz. dan heeft men door de methode

der kleinste kwadraten

en } . . . (4)

Telt men dc eerste waarneming niet mede, zonder daaroni den oorsprong

der coordinaten te verplaatsen, dan heeft men_, dewijl er slechts n—\ waar-

nemingen in rekening komen:

{7i— l)lh-<—{zh^)^

S/i* 2M— {n—1) sA* M
(5)

1 =;
(n— l)sA* — (2A^)2

waarbij nu, bij hot opmaken der sommen 2 u, 2 h u, enz. dc termen w, en 1. tfi

wegvallen.

Gemakkehjker zou de berekening zijn, indien men voor de snelheden in

dezelfde verticale lijn. Icon slellen de formule:

v' = c' — d' h . . . . (6)

c' en d' standvastige coefficicnlen zijnde; de methode der kleinste kwadraten

geeft dan, als men wederom de eenheid der abscissen op G duim stelt en

de eerste waarneming mede rckent

2(2n-|-l) 6
C' =-- 2u Zliv,

nin— 1) n(n — 1)

} • • • C)-
6 12

d'= —— 2 u— 2 h V.

n(n— 1) «(?r — 1)

Telt men dc eerste waarneming niet mede, dan vindt men:

2(2w^+5re+6) 6(n+2)
c'= ; r Iv— 2 11 V,

nin— 1) (n— 2) n(n— 1) (n— 2)

\ • (8).

6(m + 2) 12
'

a = ; -IV ; Zhv.
w(«— l)(n— 2) ?i(n — 1)(«— 2)
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EvTELWEiN * heeft, zooals bekend is, gestcld dat men de lijn dor sncllie-

den als eene regie lijn mogt aanmerken, zoodat de snelheid in den wator-

spiegel c zijnde, die op zokere diepte h zou zijn d = (1

—

nh)c; daarbij is

dan n = 0,008 voor den Rijnl, voel, of n = 0,0255 voor de el als eenlieid.

Do gomiddelde snelheid wordt alzoo v = {\—0,004 A) c, voor A in voeten, of

(i—0.002 /j)c voor de halve voet als eenheid, zooals dit in de hierachter ge-

voegde tafels is gedaan.

In die tafels vindt men de uitkomsten der toepassing van dozo formulen

oj) do proeven met den tachometer, en wel met weglating der eersle waar-

neming in elke peilraai, alzoo de uitkomsten der toepassing van de formulen

(5) en (8). Uit de formulen (5) is dan verder door de hier medegedeelde

lafel I de overeenkomstige snelheid v afgeleid; de formulen (8) geven de snel-

heid onmiddelijk. De elliptische bogen en de regte lijnen door die bereke-

ningen gegeven zijn mede op de teekeningen overgebragt; de elliptische bo-

gen zijn door de letters e, en de regte lijnen door de letter r aan de einden,

aangewezen. Verder zijn in de tafels onder elke reeks van waarnemingen in

icdore peilraai gesteld de gemiddelde snelheden: uit de waarnemingen, uit de

elliptische bogen en uit de regte lijnen; benevens de uitkomst der toepas-

sing van de formule van Eytelaveiiv, door voor de snelheid in den waterspie-

gel te nemen, die uit de elliptische bogen afgeleid, daar die der waarneming

niot kan vertrouwd worden; verder zijn nog in de tafels aangewezen de vor-

schillen tusschen de berckende en waargenomene snelheden f. Hot blijkt

al dadelijk dat die verschillen kleiner zijn dan eene oppervlakkige beschou-

wing der geconstrueerde lijnen der snelheden in de teekeningen voorgesteld,

zou doen vormoeden. De ellipsvormige lijn wijkt in geen dor waarnemin-

gen in profil A (1790) meer dan 5,1 Rijnl. duim van de waarneming af;

bij vele waarnemingen is bet verschil minder dan een duim, hetgeen eigen-

lijk binnen de grenzen der onzekerheid van de waarnemingen zelve gelegen

is. De afwijkingen tusschen de waarnemingen en eene regte lijn, uit de

formulen (8) afgeleid, zijn eenigzins grooter; zoo zijn bijv. in de 29 waar-

nemingen in de eerste peilraai van profil A (1790], de eerste waarneming

* HydrauUk § 133.

t In de vergelijkingen van de ellips en regte lijn onder elke peilraai gesteld is de veranderlijke

abscia door t en niet door h aangewezen; zijnde in die vergelijkingen de diepte t in eenheden van

C duim uitgedrukt.
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niet mco rekcnende, er 25 alwaar de verschillen lusschen dc cllips en de

waarneiiiingcn gelijk of kleiner zijn dan tussclion de waarneniing on do ro^le

lijn, torwijl dit omgckoerd slechts bij 8 waarncmingen met de regie lijn liol

geval is; ook is de grootste afwijking bij do rogto lijn A,Q duini on sloehls

5^1 bij de ellips.

Tot gemakkelijker overzigt zijn van do peilraaijon in elk profile do groot-

ste afwijkingon dor oUiptische bogcn on rogto lijnon van de waarneniingen

in eene afzonderlijko tafel II bijeen gobragt, mot aanwijzing van hot aantal

waarncmingen in elke raai, alwaar de ellips of de regte lijn beter met de

waarnemingon ovoreenstemt. Uit die tafol blijkt dan;, dat ook in de tvveede peil-

raai van dit profil de elliptische boog beter mot de >Yaarnemingen ovoreen-

komt dan de rogto lijn. Ilotzolfde liooft plaats in de dorde peilraai, aldaar

zijn slechts tion waarncmingen van de vierentwintig die nadcr aan de regte

lijn dan aan de ellips komen ; bij al de overigen, heeft de ellips de over^

hand. In de volgende peilraaijon komt onigekoerd de regte lijn in moer pun-

ten nader aan de waarncmingen dan de ellips, hetgoen ook mot eenige af-

wisseling in de overige peilraaijon van dit prolil plaats heeft,, zonder evenwel

dat men tusschen de ellips en regte lijn veel verschil van overoenkomst op-

merkt. De die{)te in die peilraaijon is morkelijk minder dan bij de drio eersten.

In profil B van 4790 kan men hetzelfde opmorken: in de twee eorste peil-

raaijon, die tovens tot de diepsto gedeelten van hot profil behooren, komt do

elliptische boog holer dan de regte lijn met de waarncmingen overeen; docli

daarontegen in de derde poilraai, de diepsto van alien, heeft hot onigokoorde

plaats; torwijl woder in de viorde peilraai de regte lijn zeor morkelijk ach-

terstaat. In de vijfde peilraai is het verschil tusschen die heide lijnen met

betrekking tot de waarncmingen zeer gering, doch is des te grooter bij de

twee volgende lijnen; bij de laatste is het verschil weer zeer goring. Hot

schijnt echter niet dat de moor of mindore overoenkomst van den elliptischon

boog of van de regte lijn met de waarnemingon, enkol van do diepte af-

hangt, want ook in profil C, alwaar de diepton niet veel overtreffon de klein-

stc diepton van profil A, zijn de elliptische bogcn nader aan dc waarncmin-

gen dan de regte lijn; behalve in de eerste peilraai, alwaar op eene in hot

oog loopende wmJs het omgekcorde plaats heeft; dewijl bij do ellips de afwij-

king met de waarneming nergens meer dan 1 duim bedraagt, en bij de regte

lijn dit verschil tot 2 duim opklirat. In de derde peilraai is er ook eenige

mecrdcre overoenkomst voor de rcgtc lijn, doch is hot verschil niet noemens-

3
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waardig. In profil D is weinig verscliil in diepte, en daarin is in al de zeven

poilraaijen, waar langs de waarnemingen plaats hadden, het voordeel aan de

elliptisciie bogen boven de regie lijn, ook wat de grootte der afwijkingen be-

trefl. Bij de ellips is de afwijking nergens meer dan 2,3 duini en bij de regie

lijn klinil die afwijking lol 5,7 diiini; men kan zelfs zeggen dat in dit profil

de ellipliscbe bogen binnen de grcnzen der onvermijdelijke afwijkingen, nage-

noeg geheel met de waarnemingen overeenstemmen.

In profil E, ofschoon ook daar de diepten gering zijn, heeft de ellipliscbe

boog den voorrang boven de regie lijn. In de eersle peilraai komen zelfs al de

punten der ellips beter met de waarnemingen overeen dan de regie lijn; nergens

bedraagt de afwijking lusschen de ellips en de waarneming meer dan 0,9 duim,

en blijft alzoo binnen de grenzen der onvermijdelijke fouten. Evenwel moet

men opmerken dat de verschillen lusschen de waarnemingen en de regie lijn

niede niel groot zijn.

In profil F heeft wederom de elliptische boog de overhand, zoowel wal het

getal als de grootte der afwijkingen betreft.

Bij de proeven van 1792 was de waterstand hooger en de snelheid groo-

ter. In profil A is op een peilraai na, de regie lijn nader bij de waarne-

mingen dan de elUptisciie bogen, alleen in de eersle peilraai, bij de groot-

ste diepte behoorende, heeft de ellips de overhand. In profil B is bij de eerste

en tweede peilraai de overeenkomst voor de regie lijn grooter dan voor de

ellips, in de volgcnde heeft daarentegen de ellips den voorrang. In de peil-

raai VI, alwaar de groolste diepte beslond, is er weinig verscliil in overeen-

komst; de afwijkingen bereiken bier in de hoogste gevallen 3,8 en 4,5 duim.

In profil C komen de waarnemingen in de voorlaatste peilraai beter met de

ellips overeen dan met de regie lijn; in de overigen heeft het tegenoverge-

stelde plaats.

In profil D is doorgaans de overeenkomst met de ellips grooter dan met

de regie lijn; de waarnemingen in peilraai VI maken daarop eene uitzonde-

ring, dewijl slcchls 7 waarnemingen van de 19, die wij bier te vergelijken

hebben, nader bij komen dan de regie lijn en deze in de twaalf overige eene

betere overeenkomst geeft; daarentegen wijkt de regie lijn tot 5,4 duim van

de waarneming af, en de ellips niet meer dan 2,5 duim. Bij de laatste

waarneming in peilraai V heeft waarschijnlijk eene vcrstoring plaats gehad,

door eene of andere vreemde oorzaak; de afwijkingen bedragen aldaar 9,6

duim. In het algeraeen komen er in dit profil verscheidene aanmerkelijke af-
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wijkingen voor tiisschcn dc borokoning en de waarneming; dc afwijkingeii

van 8,5 en 9,G duim zijn ondor de grootste die bij deze berekeningen

vooikomen.

In profil E, bet grootste onder alien, en alwaar ook de grootste diepto

voorkomt, is de elliptiscbe boog merkelijk nader aan de waarneniingen dan

de regie lijn; slechts in twee van de veertien peilraaijen, waarin werd waar-

genomen, is hieionitrcnt eene uitzondering, te weten in de derde en tiende

peilraai; in beiden is evenwel de oveioenkomst der ellips nog vrij voldoende;

terwijl nergens bij de elliptische bogen in dit profil de afwijking nieer dan

5,6 duim bedraagt, komt dit bij de regte lijn tot op 8 duim.

In profil F is in al de peilraaijen, de overeenkonist der ellips de grootste;

bij de regte lijn bestaan zelfs zeer groote verschillen, in peilraai III tot

10,1 duim^ bet grootste der gevondene afwijkingen, al hetwelk pleit voor de

aanneming der ellips boven de regte lijn.

In profil G is eveneens de overeenkonist van de ellips merkelijk beter

dan bij de regte lijn; hetgeen ook ton slotte in bet profil H kan worden

opgomerkt; alleen in de eerste peilraai van dit profil staat de ellips acbter

bij de regte lijn, boewel het verscbil gering is.

Ofscboon dan de regte lijn, als lijn der snelheden, geen zeer groot verscbil

met de waarneming zal geven, in omstandigbeden, gelijksoortig met die dor

bier bebandelde profilon, zal ecbtor de elliptiscbe boog merkelijk bctere ovei-

oenkomst geven, en alzoo de voorkeur verdienon. Opmerkelijk is bet, dat do

gemiddelde snelheid uit de waarnemingon (de eerste modegerekend] in elke

peilraai zoo weinig verschilt met die uit de ellips en regte lijn afgeleid; bij

de ellips is zolfs in vole poilraaijen die gelijkheid volkomon, en verscbilt nor-

gens moor dan 0,9 duim met die der waarnemingon; bij de regte lijn klimt

dit verscbil tot op 1,7 duim. Ook de gemiddelde snelheid uit de forniule

van EYTEL^yEI?f, hoewcl grootore afwijkingen gevende, zou nog in vole go-

vallon bruikbare uitkomston leveren ; doorgaans zijn de gemiddelde snolhoden

uit de formule van Eytelwei^t te groot. De coefficient n zou door eene

geringe vergrooting meer overeenstemmende uitkomston geven, of wel, daar

eigenlijk bier voor de diepte in de peilraai genomen is de laagste stand van

den tachometer, en die diepten eigenlijk, blijkons do teokening dor profilon,

iets meer bedroogen, zoo zou door het in rekening brengen der werkelijke

diepten, ook zonder de wijziging van don coefficient n, de overeenkomst met

de waarnemingon vorbetord kunnen worden,

3*
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Bescliouwt men nu nog de snelheden in dezelfde liorizontale lijn en be-

paaldelijk in den \Yaterspiegel, dan ziet men al dadelijk dat voor de lijn der

snelheden in die rigling, eene kronime lijn en geene regte dient genoinen

te worden; iramers zijn de snelheden boven de grootste diepte doorgaans de

grootste en nenien af naar de oevers en boven de ondiepten. Hier zou men
dus ook beproeven kunnen of de ordinaten van den boog eener ellips, de

snelheden in den waterspiegel kunnen voorstellen. De lijn der snelheden in

den waterspiegel is evenwel moeijelijk uit de waarnemingen op te maken^

wegens de bijzondere omstandigheden, die aldaar dc juistheid van de aanwij-

zingen van den tachometer zoo twijfelachtig raaken. JNeemt men aan dat in

de verticale peilraaijen, de snelheden door elliptische bogen zijn voor te stel-

len en men in de hier behandelde proeven, daarvoor mag nemen de ellipti-

sche bogen die wij uit de leer der kleinste kwadraten hebben afgeleid, even

als wij dit gedaan hebben bij de toepassing der formule van Ettelwein,
dan kunnen de snelheden in den waterspiegel, uit die vergelijkingen afgeleid,

tot ons onderzoek dienen.

Dewijl men vooraf in den waterspiegel geen bepaald punt voor het mid-

delpunt der ellips, die de snelheden bepalen zal, kan aannemen, zoo stellen

wij voor de vergelijking van de lijn der horizontale snelheden eene uitdruk-

king van den vorm

u = a + 0t + yt^ . . . . {9};

waarin u de aanwijzing van den unster voorstelt, «, /? en 7 standvastige coelli-

cienten en t den afstand der waarnemingen, te beginnen van een willekeurig

punt. Neemt men die afstanden alien even groot en gelijk aan de eenheid,

dan heeft men voor n waarnemingen, door de methode der kleinste kwadraten

:

3(3?i^+ 3n + 2) lS(2«-f-l)
+
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fii voor de abscis van hot middelpunt:

De tafel III, hierachtcr gevocgd, bevat do vergelijking der uilkomstcn ver*

kregen door deze berekoning, de snellieden in den waterspiegel uit de ver-

ticale ellipscn afgeleid tot grondslag nemende. Het blijkt uit deze tafel, dat

werkelijk de snelhcden in den waterspiegel door do ordinatcn cener cllips

zijn voor te stellen, dewijl ncrgens de afwijkingen tusschen de aldus opge-

maakte snelheden veel afvvijkcn van die uit de verticale peilraaijen afgeleid.

In de prolilen A en E van 1790 en in E van 1792 is de grootste dicpte

aan de oevers en niet in het midden van het prolil; aldaar verandert dan

ook de lijn der snelheden in eenen hyperbolischen boog. Meer algemeen

zal men dan kunnen stellen, dat de lijn der horizontale rigting door eene

tweede magts vergelijking kan worden aangewezcn, die eene cllips of hyper-

bool voorslcit, naar mate dc walerdiepte langs de oevers of in het midden

het kleinste is. In de tafel is mede opgegeven de abscis in voeten van het

middelpunt der elhps of hyperbool, die de lijn der snelheden voorstelt, benevcnsde

lenglc van de halve groote of tweede as, de plaats van den oorsprong der

codrdinaten in de breedte van den waterspiegel. Dc afstand van den oor-

sprong tot de eerste peilraai is tevens de afstand waarop de peilraaijen van

elkander gesteld waren. Er schijnt geen bepaalde betrekking te bestaan tus-

schen de assen en de breedte van den waterspiegel, evenmin als in de ver-

ticale cllipsen, tusschen de assen en de overeenkomstige diepte; zoodat er voor als

nog wel geen ander middel zal bestaan om de juiste gemiddelde snelhcid in

eenig rivierprofil te vinden, dan door de onmiddelijke waarneming van de

snelhcid in een genoegzaam groot aantal punten van dat prolil.

Als benadering zou men het gemiddelde der snelheden in den waterspie-

gel kunnen nemen, en uit dat gemiddelde door de formule van Eytelwein

de gemiddelde snelheid in het profd afleiden, door voor de diepte te nemen

de middelbare dicpte in het profil. Past men deze rekenwijs toe op dc hier

behandelde profden, zoo verkrijgt men de uitkomsten in de tafel IV bevat;

alwaar dc totalc middelbare snelheid in elk profd berekend is, zoowel uit de

middelbare snelheid in den Avatcrspicgcl onmiddelijk door de waarncmingen

gegeven, als uit de middelbare snelheid in den waterspiegel, die men ver-

krijgt door dc elliplische bogen uit de methode der kleinste kwadraten af-
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geleid. Tevens zijn in die tafcl opgenomen de geniiddelde snellieden, gevon-

den door uit de snellieden in drie peilraaijen liet gomiddelde te nenion; wclk

gemiddelde wij reeds hiervoren gebruikt liebben in plaats van de uitkom-

sten die men door het gebruik van drijvers, volgens de aanwijzing van den

Generaal Kraijexhoff, zou verkregen hebben. De afwijkingen tusschen de

gomiddelde snelbedcn in bet profii, verkregen door den tachometer en die,

door do formule van Eytelwei^ uit de snelheden in den waterspiegel be-

rekend, zijn niet zeer groot; die formule zou dan in de meeste gevallen zeer

goed te gebruiken zijn, en alleen de kennis vereiscben van de geniiddelde

snelbeid in den waterspiegel, die vrij naauwkeurig door drijvende ligchamcn,

altiians in gunstige omstandigheden, kan verkregen worden. De geniiddelde

snelheid uit drie peilraaijen in elk profil, die men als nagenoeg overeenko-

mende met de aanwijzing der Kraijenboffsche drijvers kan aanmerken, komcn
ccbter nog nader aan bet geniiddelde uit de waarneniingen; zoodat ten slotto

die wijs van waarneniing nog wel de verkieslijksle blijft.

Het is welligt bier niet geheel te onpas aan te merken, dat de onderstel-

ling, gewoonlijk aangenomen, dat de Kraijenboffsche drijver, reeds vroeger

door Cabeo voorgesleld, de gemiddelde snelheid geeft van het water, stroo-

niende in de peilraai waarin de drijver voortgaat, op geen eigenlijk bewijs

steunt. Stelt men zich eenen waterstroom voor, waarin de snelheid in de

npvolgende proljlen niet verandert, en daarin eenen drijver gesteld, dan zal

dil werktuig eene zekere snelheid aannemen, grooter dan de kleinstc en klei-

nor dan de grootste snelheid in die peilraai. Op eenige punten zal dan de

drijver eene versnellende en op andere eene vertragende drukking ondervin-

den. De drijver eene eenparige beweging verkrijgende, zoo nioeten de ver-

snellende drukkingen evenwigt maken met de vertragende. Kan men nu, zoo

als uit de bier medegedeelde berekeningen blijkt, zonder groote onnaauwkeu-

rigbeid aannemen, dat de snelheden in eene zelfde peilraai afnemen volgens

de ordinaten eenor regte lijn, dan is het niet moeijelijk in te zien, dat de

som der versnellende drukkingen gelijk zal zijn aan die der vertragende, als

de drijver beweegt met de snelheid, beboorende tot de halve diepte, en alzoo

voortgaat met de niiddelbare snelheid. Doch is de ware lijn der snelheden

geene regte lijn, maar bijv. nabij eenen elliptischen boog, dan is de aange-

genomene onderstelling niet meer juist. Men kan zich hiervan gemakkelijk

overtuigen door in eene der bier berekende elliptische bogen de geniiddelde

snelheid te berekenen en dan de verscbillen te nenien tusschen die snelheid
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en de werkelijke sncllioid in elk punt dec peilroai; dc som dcr vicikanleii

van de positieve vorsciiillen zal dan niet gclijk zijn aan de soni der vier-

kanten van de negatieve, hetgeen zou moeten plaals liebben voor de ge-

lijkheid tusschen de positieve en negatieve drukkingcn. Daar nu de drij-

ver voortgaat met de snelheid, waarbij de zoo evengenoemdc gelijkheid be-

staat, kan die snelheid niet de gemiddelde snelheid zijn. Doch men zal to-

vens kunnen zien dat het verscbil van die snelheid met de middelbare zeer

gering is.

Voor sommige berekeningen betrekkelijk den loop van bet water in rivie-

ren en kanalen is de kennis van dc middelbare snelheid, die het water in

eenig profd bczit, niet voldoende ; men dient dc snelheid in elk punt te ken-

nen, of althans men dient te kunnen nagaan den invloed, dien de afwijkingen

dier snelheden van de middelbare snelheid hebben kunnen. De toepassing

der bekende formule van Bellanger, die de betrekking geeft tusschen het

verval in den waterspiegel van twee achtereenvolgende prohlcn, de snelheid

van het water en de gedaante van het bed der rivier bekend zijnde, kan

bier ten voorbeeld strekkcn. Indien namelijk het zoo even genoemde verval

voorgesteld wordt door z, de wederstand, dien het water tusschen die profileu

door wrijving, aankleving enz. ondervindt door W, en eindelijk de valhoogte.

behoorende bij het boven en beneden profil door IIo en H,, zoo is c: = W +
H, — Ho. Maar de geldigheid dier formule vereischt dat de snelheid in elk

punt van hetzclfde profd niet veel afwijkt van de middelbare snelheid; want

de naauwkeurigc waarde voor II, en Ho is eigenlijk het gemiddelde der val-

hoogten, behoorende tot dc ware snelheden in elk profil. Is dan de snelheid

V in n punten van het profil waargenomen, dan is de juiste waarde van de

overeenkomstige grootheid H, - ^ ^ =
i;
— ^ v\ Is daarentegon dc mid-

delbare snelheid -2 d, dan wordt voor die zelfde grootheid genomen -—y (-«)';

en het zal te bezien staan of men die twee waarden met elkander mag ver-

wisselen. Wei is waar toonen dc toepassingen der formule van Bellanger

op de Nederlandsche hoofdrivieren, dat de term H,— II,, in vergelijking

van W meestal van geen belang is, en alzoo kleine verandcringen in de af-

zonderlijke termen hier van geen invloed kunnen zijn; doch dit is niet al-

tijd het geval bij zeer digt achter elkander gelegene profilen. Hoe dit ook

zij, het is niet onbelangrijk te bepalen of de aangewezene verbetering voor

den term II sroot of klein is.
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De waardo van —(i.v]^ is altijd kleiner dan die van -Sr' en de aan

te brengen verbetering is dus positief: want laat de middelbare snelbeid |in

het profil zijn v' oi V = -Zv, en de afwijking tusscben de ware snelbeid in

eenig bepaald punt van bet profil S^ alzoo v = v' ± S, zoo is dan uit

s i' = }-'
, ± 2" c! = ; verderV

en dns

2f^ = Xv'^ + 2(5- = nv'^ -^iS-

= -(2^-)' + 2 3^
n

waaruit bet gestelde blijkt. De waarde van H uit de middelbare snelbeid is

dan altijd kleiner dan de juiste waarde waarvoor zij is in plaats gesteld. De

bier bebandelde waarnemingen van Brunings gevcn gelegenbeid om dit ver--

scbil bij de Nederlandscbe boofdrivioren te onderzoeken.

De aanwijzingen u van den tacbonieter zijn evenredig met de valboogten

tot de snelbeden beboorende, of wel men beeft v = " V n en dus

'i. gn 2^n
alsmede

~g^ ~^^ ~g\^) '

derhalve

%gn 1g 1g\n^ )'

Door dan bet verschil tusscben het gemiddelde der aanwijzingen van den

tacbometer, en de tachometer-aanwijzing beboorende bij de middelbare snel-

heid van het profil, te vermenigvuldigen met — , zal men de vermeerdering

vinden voor den term H in elk profil. De onderstaande tafel bevat de uit-

komsten der berekening.
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I. TAFEL VOOR DE SNELHEDEN IN RIJNLANDSCHE DUIMEN,

BEHOOREXDE BIJ DE AANWIJZINGE.N VAN DEN UNSTER OP DEN

TACUOMETER VAN BRCAJAGS.

S5 =
i3 pai

> <
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II. VERGELIJKING DER OVEREENKOMSTEiN
TUSSCHE.N DE WAARGEXOME.NE SNELUEDE.N, E.\ DIE BEBEKEAD UIT DE ELLIPS E> LIT UE liEtifE LIJ.N.

PROEVEN VAN 1790.
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III. VERGELIJKING DER SNELHEDEN IN DEN WATERSPIEGEL.
PROEVEN VAN 1790.

SNELHEDEN
VEB-
SCHIL-
LEN.

AANMKRKINGEN.

\ VUi 42,7

(
I 33,0

\
II: 28.7

^1 111 28,8

[ IV; 33,6

1

II

III

IV

V
VI

42,5

40,6

39,8

43,4

43,0

32,9

54,4

51,0

47,9

45,2

43.0

41,2

40,1

38,7

39,9

40,7

42,1

44,1

47,0

46,G

45,3

43,3

40,2

35,9

29,6

20,1

42,4

46,3

48,3

48,6

47,3

31,0

35,7

39,1

41,4

42,7

43,3

+ 1,3

— 1,0

+ 0,6

— 1,7

— 1,3

— 0,3

+ 1,1
-i- 0,9
+ 1.0

— 0,4

+ 1,9

— 1.7

— 1,6

+ 0,1

+ 2.4

+ 2,6

— 1,9

— 3,3

— 3,8

+ 5,0

-^ 0,3

— 1,0

+ 1,0

— 0,5

+ 0,1

— 0,3

+ 0,3— 0,4

0,5

43,0 — 0,3

33,2

27,8

— 0,2

+ 0,9

28,9 '— 0,1

33,6

40,7

42,4

42,8

41,9

39,6

+ 1,8

— 1,8— 3.0

+ 1,5

+ 3,4

35,7 — 2,8

Vergelijking der hyperbool: t in voeten uitgedrukt, u de aanwijzing van

mister: u - 46^U30 — 0,047 643 t + 0,000 023 11 O.
Halve tweede as: 963,98 voeten.

Oorsprong der coordiuaten: 126 voeten links van de cerste peilraai.

Abscis van het middelpunt: 1030,77 voeten.

Breedte van den waterspiegel : 1638,0 voeten.

Vergelijking der ellips: u = 29,645 + 0,008 657 t — 0,000 036 973 i-

.

Halve groote as: 903,03 voeten.

Oorsprong der coiirdinaten 116,67 voeten links van de eerste peilraai.

Abscis van het middelpunt: 117,06 voeten.

Breedte van den waterspiegel: 1050,0 voeten;

Vergelijking der ellips: u = 17,92 + 0,008 682 t — 0,000 131 0S6 I-

.

Halve groote as: 595,84 voeten.

Oorsprong der coordinaten: 89,5 voeten links van de eerste peilraai.

Abscis van bet middelpunt: 330,39 voeten.

Breedte van den waterspiegel: 537,0 voeten.

Vergelijking der ellips: u - 7,710 -t- 0,080 834 t — 0,000 091 728 t-

Halve groote as: 527,45 voeten.

Oorsprong der coordinaten 72 voeten links van de eerste peilraai.

Abscis van het middelpunt: 440,63 voeten.

Breedte van den waterspiegel: 576,0 voeten.

Vergelijking der hyperbool: u = 22,550 — 0,165 090 t + 0,000 600 f-

.

Halve tweede as: 236,68 voet. Oorsprong der coordinaten: 57 v. links vande lepeilran

Abscis van het middelpunt: 137,53 voeten.

Breedte van den waterspiegel: 288,0 voeten.

Vergelijking der ellips: u = 19,140 + 0,050 358 t — 0,000 106 857 <-.

Halve groote as: 628,20 voeten.

Oorsprong der coordinaten 84 voeten links van de cerste peilraai.

Abscis van het middelpunt 23.^,62 voeten.

Breedte van den waterspiegel: 588,2 voeten.
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PROEVEN VAN 1792.

SSELHEDEN

AASOE- BERE-
SOMES. KEND.

'

I

11

I IV

I
YI
VII
VIII

,' I

II

111

IV
V
VI
VII

47,0

51,6

55,7

58,0

57,3

57,5

61,1

53,9

45,1

50,2

48,8

48,7

43,4

43,0

44,3

42,2

44,3

42,0

43,7

Vj 43,6

r 58,7

II: 67,6

III 67,3

IV
V
VI
VII

66,6

58,6

55,8

54.8

/ I 40,5

/ Ilj 53,0

III' 52,5

I IV 51,9

I Vj 51,1

I VI 53,8

J VII 56,9
^\ Villi 54 6

1 IX 55.3

f X 55.1

f
XI 60,3

I XIi: 63,3
' XIII 69,5

\XIV 64,8

VER-
SCHIL-
LEN.

48,1

52,0

54,9

56.8

57,9

58,3

57,9

56,7

47.2

47,9

47,9

47,5

46,3

44,6

42,3

42,7

43,0

43,3

43,5

43,6

59,7

64,2

66.2

65,8

63,6

58,0

49,0

47,7

48,6

49,6

51,0

52,2

53,5

54,9

56,2

58.0

5;',7

61,4

63,2

65,1

66,9

1,1— 0,4

+ 0,8

+ 1,2

- 0,6

- 0,8

+ 3,2

— 2,8

— 2.1

+ 2,3

+ 0,9

+ 1,2

— 2,9

— 1,6

+ 2,0

— 0,5

+ 1,3

— 1,3

+ 0,2

— 1,0

+ 3,4

+ 1,1

+ 0,8

— 5,0— 2,2

+ 5,8

— 7,2

+ 44
+ 2,9

+ 0,9

— 1,1

+ 0,3

+ 2,0— 1,6

— 2,7

— 4,6

— 1,1

+ 0,1

+ 4,4

— 2,1

aanmi:rkixgex.

u is de aanwijzing vaa den unstei-, t is in voeten uit*edrukt.

Vergelijking der ellips: u •= 27,050 + 0,070 214 t — 0,000 065 640 t^.

Halve groote as: 835,26 voeten.

Oorsprong der coordinaten 117,8 voet links van de eerste peilraai.

Abscis van het middelpunt: 534,81 voet.

Breedte van den waterspiegel : 1173,0 voet.

Vergelijking der ellips: " = 28,230 + 0,020 208 t — 0,000 039 931 «».

Halve groote as: 346,65 voet,

Oorsprong der coordinaten: 96 voet links van de eerste peilraai.

Abscis van het middelpunt: 253,04 voet.

Breedte van den waterspiegel : 630,0 voet.

Vergelijking der ellips: u = 24,400 ^ 0,008 333 t — 0,000 009 722 /'

Halve groote as: 1641,16 voet.

Oorsprong der coordinaten 60 voet links van de eerste peilraai.

Abscis van liet middelpunt: 428,57 voet.

Breedte van den waterspiegel: 345,6 voet.

Vergelijking der ellips: u = 36,700 + 0,165 47 t — 0,000 296 34 t-.

Halve groote as: 449,22 voet.

Oorsprong der coordinaten 84 voet links van de eerste peilraai.

Abscis van het middelpunt: 279,2 voet.

Breedte van den waterspiegel: 588,0 voet.

Vergelijking der hyperbool: u = 30,130 + 0,068 417 < — 0,000 006 764 t'.

Halve tweede as: 2170,4 voet.

Oorsprong der coordinaten 120 voet links van dc eerste peilraai.

Abscis van het middelpunt: — 505,75 voet.

Breedte van den waterspiegel: 1686 voet.
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PROEVEN VAN 1792.
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IV. MIDDELBARE SNELHEDEN IN DE PROFILEN,

HIT DE WAARNEMI.\GE.\ EN UIT VERSCHILLE.NDE WIJZEN VAN BEBEKENING.
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VEKGELIJKING DER WAARGENOMENE MET DE BEREKENDE SNELHEDEN.

WAARNEMINGEN VAN 1790.

TROPIL A (o:20 RIJNLA.NDSCHE ROEDE.N BOVEN DE JIO.NDEX VAN DE WHAAI, EN IlET I'ANNERDEiNSCilE KA.NAAI..)



VAN IIET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID.

VERVOLG VA.N PROFIL A.

1

PEILRAAI IV.
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VERVOLG VAN PROFIL A.

PEILRAAl VII.



VA^ HET AVATER IN RIVIEREN EN DE AVERKELIJKE SNKLIIEII).

VERVOLG VAN PRUFIL A.



5G OVER DE BETREkklXG TLSSCllEiN UE GEMIDDELDE SNELUEID

WAARNEMIiNGEN VAN 1790.

rUOFIL B. (250 rijal.\ndscue roeden benede.-v UET PU.M VA^• SEP-^RATIE).



VA.\ HET WVTEK L\ RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELIIEID.

VERVOLG V.\N PROFIL B.

PEILRA.\I IV. PEILRAAI Vl.

SNELBEIO DIT DE

1
a
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VERVOLG VAN PROFIL B.

PEILRAAI VII.
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WAARNEMINGEN VAN 1790.

PROFIL C. (liN IlET I'ANNERDENSCHE KANAAL 40 nU.NLANDSCBE ROEDEN BENEDEiN HET PUKT VA>' SEPARATIE.)

PEILRAAI I.

SNELHEID DIT DE

VERSCHILLEN.

Gemiddelde snelheid uit v = {\—Qfl02h)c.

V = 40,9 duim.

Vergelijking der cllips i

yJ = 1804,2 — 2,1847(1.

Vergelijking der regte lijn

:

V — 44,996 — 0,590 t.

PEILRAAI II.

Gem.
I

42.7

Gemiddelde snelheid uit y = (1—0,002 /i)c.

V =• 45,0 duim.

Vergelijking der ellips:

v"- = 2174,30 — 3,3373(2.

Vergelijking der regte lijn:

V = 48,520 — 0,648 (.

PEILRAAI III.

SXELUEID HIT DE

^g

42.8

47.8
46.9
46.9

46.1

45.3

44.5

43.6

43.6
45.3

47.3

47.2

47.0

46.5

46.2

45.7

45.2

44.G
44.0

43.2

42.4

41.5

40.5

39.4

38.2

Gem. 1
43.6 44.1 114.3 i

— 0.&
i

—

42.8

41.0

40.1

38.3

38.3

VERSCIIILF.EX.

48.8

48.1

47.5

46.8

46.2
45.6

44.9

44.3

43.6
43.0

42.4
41.7
41.1

40.4
39.8

39.2

— 4.5

+ 0.6
— 0.1

+ 0.1

— 0.4
— 0.9
— 1.2
— 1.6
— 1.0

+ 1.3

+ 1.3

+ 0.4

— 0.5

— 0.4

— 1.1

+ 0.1

— 6.0
— 0.3
— 0.6

+ 0.1
— 0.1
— 0.3
— 0.4
— 0.7

+ 2.3

+ 2.1

-f 1.1
— 0.1

— 0.3
— 1.5
— 0^

0.7

Gemiddelde snelheid uit »= (1—0,002A)c.

V = 45,8 duim.

Vergelijking der ellips

:

!)2 — 323G,3 — 3,0306 <2.

Vergelijking der regte lijn ;

V — 49,401 — 0,640 (.



40 OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

VERVOLG VAi\ PBOFIL C.

PEILRAAl IV.
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WAARNEMINGEN VAN 1790.

PROFIL D. (XEDEU-RIJ.N, 975 RIJNLANDSCllE ROEDEN BOVEN DEN IJSSELMOND.)

peilrjvai
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VEBVOLG VAX PROFIL D.

PEILRAAI IV PEILRAAl VI.

VEKSCHILLEN.

Gemiildelde snelheid nit v= (1—0,002A)c.

V = 40,1 daim.

Vergelijking der ellips

:

vi = 1736,7 — 2,3717 n.

Vergelijking der regte lijn :

V — 44,616 — 0,690 (.

Gemiddelde snelheid nit v=. (I—0.002 h) c.

V = 40,8 duim.

Vergelijking der ellips :

1-2 = 1783,5 — 2,0037 f!.

Vergelijking Jer regte lijn:

c — 44,292 — (1,520 t.

- 4.5



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. 45

VERVOLG VAN PROFIL D.

PEILRAAI VTI.



44 OYER DE BETREKKING TOSSCHEN DE GEMIDUELDE SNELHEID

WAARNEMINGEN VAN 1790.

PROFIL E. (IJSSELMOSD, 160 RIJALASDSCUE ROEDE?) BEJiEDEA UET PU.M VA.N SEPARATIE).

PEILR.iAI I.



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. 45

WAARNEMINGEN VAN 1790.

PROFIL r. (jfEDER-RIJ.N, 1:35 RIJ.>LA>iDSCUE ROED£.\ BE.\EDE.\ DE.N MO.\D VAX DE.\ IJSSEL.)

PEILRAAI I.



46 OVER DE BETREKKING TUSSCUEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

VERVOLG VAN PROFIL

Gemiddelde snelheid nit i; = (1—0,002 h) c.

V zr 42,7 duim.

Vergelijking der ellips:

f! = 1931,7 — 2,9175(2.

Vergelijking der regie lijn:

B = 45,825 — 0,592 (.

Gemiddelde snelheid uit u = (1-0,002 h) c.

w = 42,2 dnim.

A'ergelijking der ellips

:

V'. — 1S51,0 — 3,2033 <2.

Vergelijking der regie lijn:

V = 45,786 — 0,730 t.

Gemiddelde snelheid uit u = (1—0,002A)c.

V = 31,9 duim.

Vergelijking der ellips

:

«»»= 1084,9 — 2,3902 <».

Vergelijking der regie lijn

:

V = 36,304 — 0,783 (.



VAN UET WATER IN RIVIEREN EA DE WERKELIJKE SNELHEID.

WAARNEMINGEN VAN 1792.

I'ROFIL A. (.\EUER-RIJ.\, 11-30 RIJ.NLAi\DSCUE ROEDE.N BOVEN DE.N IJSSEL.MOAD.



48 OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SJJELHEID

VERVOLG VAN PROFIL A.

PEILRAAI IV.



VAN HET WATER IN' RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEIU. 49

VERVOLG VAN PROFIL A.

PEILRAAI YII. PEILRAAI VIII.

Gemiddelde snelheid nit 1;= (1—0,002A)c.

V = 56,7 daim.

Vergelijking der ellips

:

1>J = 3731,3 — 1,2869 (J.

Vergelijking der regie lijn :

V = 64,270 — 0,446 /.

Gemiddelde snelheid nit»= (1—0,002 A) c.

1) = 49,S dnim.

Vergelijking der ellips

:

r* = 2907,7 — 1,0526 (J.

Vergelijking der regte lijn

:

V = 56,925 — 0,427 /.

WIS- E.V .NATIURK. VERB. DER KOMNKl. aKAHKHIE. DKEL II!.



50 OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

WAARNEMINGEN VAN 1792.

PROFIL B. (NEDER-RIJ?!, 135 RIJ.NLANDSCHE; ROEDEN BEMEDEN DEH IJSSELMOND.)

PEILRAAI I. PEILRAAI II. PEILRAAI III.

SNELHEID OIT D£

VERSCIULLES.

41.5

45.3
46.9
46.1

45.3

45.3

43.G
42.8

41.0

41.0

41.0

41.3

41.0

41.0
39.2

38.3

37.3

37.3

36.3

36.3

41.6

45.0
45.0
44.9
44.7

445
44.3
44.0

43.6

43.2

42.7
42.2

41.7

41.0
40.3

39.6

38.7
37.8

36.9
35.8

34.6

41.5

SNELHEID UIT DE

47.2
46.6

46.0
45.4

44.9
44.3

43.7

43.1

42.5

41.9
41.4

40.8
40.2 !

39.6

39.0 .

38.4 '

37.9
37.3

36.7

36.1

40.6

— 0,5

+ 0.3

+ 2.0

+ 1.4

+ 0.8

+ 1.0
— 0.4

— 0.8
— 2.2
— 1.7
— 1.2

-h 0.2
1

+ 0.7
— 0.4

— 0.4
— 0.5

+ 0.4

+ 0.5
— 0.3

— 2.7 i

-1.3 I

-I- 0.9

+ 0.7
;i+ 0.4 '\

+ 1.0 I

— 0.1
I— 0.3 1

— 1-5
,1

— 0.9
i— 0.4
I

+ 0.9i
0.8

!

1.4

-u 0.2 i

-0.1
I_ 0.6
i

i

_ 0.4

-i- 0.2 I

I
51.5

52.7
52.0
51.5

50.6

45.3

48.4

48.4

48.4

46.9

45.3

44.5

43.6

43.6
41.9

42.8

39.2

42.8

40.1

39.2

+ 0.1 + 1.0 IGem. 45.9

Gemiddelde snelheid uit v= (1—0,002 h) c.

V = 43,3 duim.

Vergelijking der ellips :

vi = 2033,6 — 2,0751 t^.

Vergelijking der regte lijn:

V = 47,773 — 0,583 I.

50.2

50.1

50.0

49.8

49.6
49.3

48.8

48.3

47.9

47.3
,

46.0
460
45.2

44.4

43.5

42.5

41.4

40.1

38.8

37.4

45.9

VERSCHILLEN.

— 1.4

+ 0.6

+ 0.6

+ 0.8

4- 0.6
— 3.9
— 0.1

+ 0.6

+ 1.3

I-
0.5

— 0.3
— 0.4
— 06
+ 0.1

— 0.9

-f- 0.8
— 2.1

+ 2.2

+ 1.2

^::^.5^

52.9



^VAN UET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. 51

VERVOLG VAK PROFIL B.

PEILRAAI



52 OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

VERVOLG VAN PROFIL B.

PEILRAAi Yll.



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELIIEID.

WAARNEMINGEN VAN 1792.

PROFIL C. (iJSSELMO.M), 160 RIJ.NLA.NDSCUE ROEDE.N BEXEDE.N UET PU.NT VAN SEPARATIE)



54 OVER DE BETREKKING TUSSCUEN DE GE.MIDDELDE SNELIIEID

VERVOLC VAN PROPIL C.

PEILRAAI IV.



VAN" JIET WATER IN RIVIEREN E.\ DE WERKELIJKE SNELHEID.

"W.AARNEMINGEN VAN 1792.

PROFIl. D. (mO.VD VA.\ HET PAN.N'EnDE>SCUE KAJJAAL, 275 RIJ.NL. ROEDEN BE.NEDEN HET PL'.NT VAN SEPARATIE.)



50 OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

VERVOLG VA.N I'ROFIL D.



VAN IlET WATER IN RIVIEtlEN EN DE WERKELIJKE SNELIIEID

VERVOLG VAN TROFIL D.

PEILRAAI YII.



58 OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

WAARNEMINGEN VAN 1792.

PROFIL E. (o20 RIJ.NLA.^DSCUE ROEDEN BOVEN DEiN MONO VAN DE WAAL E>' HET PA.NNERDRNSCHE K^NAAL.)

PEILUAAI I. PEILRAAl II. PEILRAAI III.

SNELHEID UIT DE

VEKSCIIILLEN.

38.3

40.1

m.i
40.1

39.2

40.1

40.1

40.1

39.2

39.2
38.3

38.3
37.3

37.3

37.3

37.3

37.3

36.3

35.3
34.2
33.1

33.1

29.G

29.6

^7:1

40..5 42.3

40.5 41.8
40.4 41.4
40.3 41.0
40.1 40.5

399 40.1

39.8 39.7

39.6 39.2
39.3 38.8

39.0 38.4

38.6 37.9

383 37.5

37.0 36.2

365 35.8
36-0 35.3

35.4 34.9
34.8 34.5

34.0 34.0
33.2 33.6
32.5 33.2

31.6 32.7

30.7 32.3



VAN OET WVTER l.\ RIVIEREN EX DE WERKELIJKE SNELHEID. 50

VERVOLG VAX TllOFIL E.

Gemiddelde snelheid uit ;> = (1-0,002 h) c.

V =. 49,2 dnim.

Vergelijking der ellips

:

«5 — 2691,5 — 1,9846 <'.

VergeJijking der regte lijn:

V — 55,670 — 0,643 t.

Gemiddelde snelheid nit v — (1— 0,002A)c.

r = 48,3 dnim.

Vergelijking der ellips

:

i-2 = 2663,6 — 1,7788 (=.

Vergelijking der regte lijn

;

V — 54,310 — 0,577 /.

Gemiddelde snelheid uit v — (1—0,002 A; c.

y =z 51,2 dnim.

Vergelijking der ellips :

V. = 2896 5 — 2,5848 <2.

Vergelijking der regte lijn :

V — 57,141 — 0,648 t.

8*



60 OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

VKRVOLG VAN PROFIL E.

PEILRAAI VII.



VAN IIET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. 01

VERVOLG VAN PKOFIL E.

PEILRAAI X. PEILHAAI XII.

SSELUELO OIT OE

TEKSCHII.LEN.

51.5



(iti OVER DE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SKELHEID

VERVOLG VAN PROFIL E.

PEILBAAI XIII.



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELIIEID. 05

WAARNEMINGEN VAN 1702.

PROFIL F. (MOND van DE WAAL, 250 RIJ.NLANDSCHE ROEDE.\ BEAEDEN UET PL'N'T VA.N SEPARATIE)

PEILRAAI I.



64 OVER DE BETREKKIAG TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SMELIIEID

VERVOLG VA.N PROFIL F.

PElLRAAl IV. PEILRAAI V. PElLRAAl YI.

SNELHEID CIT DE SNELHEIO UIT SB



VAN IIET WATER IIV RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELIIEID. G5

VERVOLG VA>' PROril. ¥.



G6 OVER HE BETREKKING TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELHEID

VERVOLG VAN PROFIL F.

PEILRAAI X.



VAN HEX WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. ('.7

WAARNEMINGEN VAN 17U2.

I'llOFIL G. (NEDER-RIJ-N, 975 RIJNLANDSCUE ROEDEN BOVE.V I)E.\ ijsselmond)



08 OYER DE BETREKKING TLSSCHEN DE GEMIDDELDE .SXEEHEID

VERVOLG VA.V PROFIL (i.

PEILRAAI IV. PEILR.iAI V. PEILRAAI VI.

I i



VAN HET WATER IPf RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. 69

VERVOLf, VAN PROFIL G.

PEILRAAI VII.



70 OVER UE HETREKKllNG TUSSCHEN DE GEMIDDELDE SNELIIEID

WAARNEJHINGEN VAN 1792.

PROFIL H. (l.N DEN IJSSELMO.ND, 160 RIJNLANDSCUE ROEDEN BENEDEN UET FU.NT VAM SEPARATIE.)



VAN HET WATER IN RIVIEREN EN DE WERKELIJKE SNELHEID. 1\

VERVOLG VAN PROFIL H.

PEILRAAI IV. PEILRAAI V.
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ONDERZOEK,
HOE DE

RIGTINGEN VAN DE HOOFDASSEN DER LIGCHAMEN,

EN DE

WAARDEN HINNER MOllE^TEN VAN TRAAGHEID

TEN OPZIGTE VAN DIE ASSEN,

IN VERBAND STAA.N MET HET ALS OORSPRONG GEKOZEN PUNT.

DOOR

J. BAD ON GHUBEN.

Zoowel bij de beschou wing van tie draaijende beweging der ligchamen,

als bij de daartoe noodige berekening hunner momenten van traagheid ten

opzigte van de aangenomene draaijings-assen_, bekleeden de zoogenaamde hoofd-

assen, en de momenten van traagheid ten opzigte van deze, eene voornanie

plaats. Uit dien hoofde zai men voorzeker aan elk onderzoek, dat eene nieuwe

bijdrage tot de juiste kennis van die assen en momenten oplevert^ wel eenig

gewigt mogen hechten.

Het is overbekend^ dat men door elk willekeurig punt, binnen of buiten

eenig ligchaam als oorsprong gekozen, drie onderlingrdgtboekige lijnen trekken

kan, die voor dat ligchaam hoofdassen zijn; en dat men, na de momenten

van traagheid ten opzigte van die hoofdassen berekend te hebben, uit de

waarden dier hoofdmomenten, onmiddellijk de waarden kan afleiden der momenten

ten opzigte van alle andere assen, die men door denzelfden oorsprong kan

laten gaan. Daar echter, in het algemeen, de keuze van een nieuwen oorsprong,

ook nieuwe rigtingen aan de hoofdassen en nieuwe waarden aan de hoofdmo-

menten van traagheid geeft, scheen het mij niet onbelangrijk te onderzoeken

10
WIS- E> NATIURK. VERH. DER KOMNKL. AKADEMIE. DEEI, III.



2 O^DERZOEK. HOE DE RIGTINGEN VAJV DE HOOFDASSEX DER LIGCilAMEiV,

welk wcderkeerig vcrband er lusschen het als oorspronjf gekozen punt, en

(le gonoemde rigtingen en momenten bestaat.

Bij dit onderzoek, dat ik tot heden elders niet aantrof, en dat ik dus bij

dezen, ook om de iiitkomsten die bet opleverde, aan de Akademie meen te

niogen aanbieden, stel ik mij voor de volgende vraag op te lossen:

))Indien van eenig ligchaam het zwaartepunt, de rigtingen der door het

zwaartepunt getrokkene hoofdassen, en de momenten van traagbeid ten opzigte

van dezc assen gegeven zijn, wil men daaruit de rigtingen der hoofdassen

en de waarden der hoofdmomenten, voor eenen willekem'igen nieuwen oorsprong,

alleiden; en ook omgekeerd, den nieuwen oorsprong met de daaruit voortvloei-

jende rigtingen der hoofdassen zoodanig bepalen, dat de nieuwe hoofdmomenten

gegevene waarden verkrijgen.''

In de opiossing dezer vraag, zal bet tot bevordering van de duideUjkheid

kunnen strekken, een paar beknopte zegswijzen en eene zekere doorgaande

onderscbeiding van coordinaten-assen in te voeren, die dan echter, om de

noodige gestrengbeid te bewaren, vooraf naauwkeurig dienen te worden vast-

gesteld. Alzoo zal ik de hoofdassen, hoezeer het geene lijnen van bepaalde

lengte zijn, grooter of kleiner noemen, naargelang het ligchaam te haren

opzigte een grooter of kleiner moment van traagbeid beeft. De gewoonte,

om de momenten van traagbeid ten opzigte van drie lijnen, die een stelsel

hoofdassen uitmaken, door de benamingen van groolste, middelbare en kleinste

hoofdmomenten te onderscbeiden, zal dus eene onderscbeiding dier hoofdassen

zelve, door de benamingen van grootste, middelbare en kleinste boofdas, ten

gevolge hebben; zoo als dan ook gelijke hoofdmomenten aanleiding zullen

geven, om van gelijke hoofdassen te spreken. Voorts zal ik de hoofdassen,

die het zwaartepunt des ligchaams tot oorsprong hebben, centrale hoofdassen,

en die welke eenen anderen oorsprong hebben, nieuwe hoofdassen noemen,

hetgeen al verder aanleiding zal geven om de hoofdmomenten, naar gelang

zij tot het eene of andere assenstelsel behooren, centrale hoofdmomenten of

nieuwe hoofdmomenten te noemen.

Eindelijk zal ik, zoo in bet nieuwe als in bet centrale boofdassenstelsel,

eene zoodanige onderscbeiding van coordinaten-assen aannemen, dat steeds de

kleinste hoofdas tot as der .r, de middelbare tot as der y, de grootste tot

as der z zal dienen; deze onderscbeiding zal natuurlijk, betzij ten aanzien

van de assen der x en y, betzij ten aanzien van de assen der y en z,

vervallen, naargelang er tot bet stelsel, bij twee onderling gelijke hoofd-



L\ VERBAND STAAN MET HET ALS OORSPRONG GEKOZEN PUNT. O

momcnten een derde behoort^ dat grootcr of kleiner dan dezen is; terwijl, hij

drie gelijke hoofdmonienten, deze geheele onderscheiding der coordinaten-assen

vervalt.

§
«•

Laten OX, OY, OZ een stelsel centrale hoofdassen, en O^X,, O^Y, OZ,

een stelsel nieuwe hoofdassen voorstellen, zoodat het zwaartepunt des lig-

chaanis en 0, een willekeurig gekozen nieuwe oorsprong is. Indien dan de

coordinaten van eenig punt, in het eerste stelsel door x, ij, z, in het tweede

door X,, y,, c worden aangeduid, is:

X = ax^ -\- ^,y, -\- ''„^i -\- P 1 */ = a X -\- by -\- cz -^ a ,\

z = c .r, -\- c tj-\- c^^z -\- r , z, = a^^ir + ^,.3/+ c^,'+ «„ >

,

wat de beteekenis derhier voorkomendecoefficientenbetreft, heeftmen (zieFig.1)

a = Cos.{OX,OX) , b = Cos. (OY,0,X) . c = Tos. (OZ , 0,X,) ,1

a, = fos.(OX,0,Y,) , b, = Cos. (OY,0,Tj , c, = tos. (OZ , 0,Y,) ,j . (2)

a„ = Cos. (OX, 0,Z) , i^ = Cos. (OY,OZj , c„ = Cos. (OZ,0,Z,) ;)

terwijl p, q, r, de coordinaten van het punt 0, op de assen OX^ OY, OZ;

zoomede a, a, «„ de coordinaten van het punt op de assen OX, Y,,

0,Z_ verbeelden.

Tiisschen deze coordinaten bestaat de onderlinge afhankelijkheid, die aan-

gewezen wordt door een der beide drietallen vergelijkingen:

p = — («« + ^,«, 4" ^„"„) > " = — (« p + '-' S + •-''')
>)

q = — (bc< + ba^-\-bu,)
,

a, = — {a,p + b^q + cj) ,> ... (3)

r = — (Ca + c «^ 4- c„ «„) , «,, = — {a J) + b^^q + c,r)
, )

terwijl het vierkant van den afstand der punten en 0,, zoo die afstand door

d voorgesteld wordt, is:

d'- = p'- + q^ + r"" = u^ Ji- a,- + ((„^
;

(*)

tusschen de genoenide negen cosinussen bestaat voorts de onderlinge afhanke-

lijkheid, die opgesloten ligt in een der beide zestallen vergelijkingen:

a^ + 6^ + c^ = 1 , a- + a^-\- a,- = 1 ,'\

«, ' + ^' + c/ = 1 ,
b'^ + b;- + b,;- = I ,i

V . . . (oj

a a, + 6 6, -f- c c, = , ab -\- ab^ -j- «,,&,, = ,(

a^a^ + bb^^ -\- c^c^^ = , be -\- b^c, -\- bc^^ = ,^

a^a -j- t„5 -|- c c = , ca -\- ca^ + c, a , = .

10*



4 OiNDERZOEK, HOE DE RIGTINGEN VAN DE HOOFD\SSEN DER LIGCHAMEN,

Indien voorts M de inassa des ligchaams is, volgt: uit de onderstelling, dat

de beidc assenstelsels liooldassen zijn:

jy ^ ^ M = , jz x^M = , L !/ ^ M = ,]

J!/,^^
M = , jz,a;^ M = , |.r,?/,2) M = ,\

en uit dc onderstelling dat het zwaartepunt des ligchaams in ligt:

j.c ^ M = , 1^ ^ M = , L^M = Q

j.v, ^ M = « M
, jy, i) jM = «, M ,

Jj
,^ M = «„M ;

nioetende al deze integralen over het geheele ligchaam uitgestrekt worden.

Indien eindelijk nog gesteld wordt: «

(6)

I

ja, 2 ^ M = DM ,
jij, = 5 M = D,M , L'-^^l =D„M,

\

(S)

welke integralen mede, over het geheele ligchaam uitgestrekt, bedoeld worden, en

indien voorts h^ M, k^ M, P M, h,^M, k^M, // M de momenten van traagheid des

ligchaams ten opzigte der assen OX^ OY, 01, 0,\, Oy , 0,Z, vorbeel-

den_, is:

/t='M = (B + C)M , /l-'-M = (C + A)M , Z^M = (A + B)M,|
/i,*M = (D,+ DJM , A,2M = (D„+D)M , nM = (D + D)M,) ' ' ^^

waaruit wederom volgt:

A= H^' +^' — /«') , T) = ^ (k^ + l/^ — h,^) ,]

B = ^{P +ir- —k^) , D, =|.(Z,» +/i/— A:,^) , . . . (10)

C = '-('''' -l-^-' — ^') > D„ = l(^,2 + yfc/ — Z/) ;)

zoodat men, als de centrale hoofdniomenten gegeven zijn, ook de grootheden

A, B en C kent, even als het al of niet bekend zijn der nieiiwe hoofdnio-

menten overeenkomt met het al of niet bekend zijn der grootheden D, D,,

D,^. Ten aanzien van deze zes grootheden zij ten overvloede opgeraerkt, dat

zij geene andere dan positive waarden kunnen hebben, onidat de integralen

jx^ M, jy- d M, enz. slechts uit positive elementen bestaan.



IN VERBAND STAAiN MET HET ALS OORSPRONG GEKOZEN PUNT. o

Uit de aangenomene onderscheiding der codrdinaten-assen, volgt in liet

algemeen

:

/t- </:2 ,
^^ < i- , dus A>BeuB>C,

A,^ <^,^ A^ <Z,^ , dus D>DenD,>D,,;

voor het bijzondere geval van gelijke hoofdmomenten zou men echter kunnen

hebben

:

in het centrale hoofd-assenstelsel een der drie gevallen:

h'- = /;i < P , dus A = B > C ,

A2 <- ^2 ^ ^2
^ jng A > B = C

,

/ji = Z;2 = ^2
^ dus A = B = C ;

en in het nieuwe hoofd-assenstelsel een der drie gevallen

:

/,
,2 = £_ 2 < P ^ dus D = D, > D„ ,

ir- ^h-' =1-
, dus D>D, = D„,

h- =k;- =1,- , dus D = D, = D„ .

§ 2.

Wanneer men de waarden van x, y^ en s zooals die volgens (1) in x,

y en z uitgedrukt zijn^ twee aan twee met elkander vermenigvuldigt^ of ook

ieder in het bijzonder tot de tweede magt verheft; vervolgens deze producten

en tweede magten na ontwikkeling met DM vermenigvuldigt, en eindelijk de

integralen der verschillende terraen neemt, verkrijgt men door middel van

(6], (7) en (8) de vergelijkingen:

a a , \ -\- b^b^B -^ c, c„ C + «^ a^ = , '^

a , a A + 6„ ?> B + c„ c C + « « = ,

j

a a A. -\- bb B +CC, C 4- u u =0,f
\ (11)

a^ A + 6^ B + c= C + a^ = D , (

a,2 A + ^^B 4- c,2C + «/ = D, , )

a/A + 5,^B + c,^C + «,2 = D^; j

de som van de leden der drie laatste vergelijkingen nemende, vindt men door

middel van (5),

A + B + C+a2-u«2j. « 2 ^ D + D, + D„ ,

waaruit door (4) voor den afstand der punten en 0, volgt

(i^ = (D + D, + DJ - (A + B + C) , (12)

hetgeen eene vrij merkwaardige betrekking is.
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Behoudens de onderlinge afhankolijkheid, die cr tussclien de negen cosinussen

0, by c, enz., en tussclien de cooidinaten der punten en 0^ hestaat, liggen

in de bovenstaande zes vergelijkingen (H) al de voorwaarden van ons vraagstuk

opgesloten. Wij liebben diis te zamen in (o), (5] en (Ilj vijflicn owixiha^w-

kelijke vergelijkingen Uisschen eene menigte grootheden, wier aantal een en

twintig is; namelijk neijcii cosinussen van de boeken door de assen der beide

stelsels gevornid, drie coordinalen van bet punt 0^ op de door gaande

assen, drie coordinaten van bet punt op de assen in 0, zamenkomende,

en de zes groolbeden A, B^ C, D, D, D,,. Alzoo zal men van die een en

twintig grootbeden zes onderling onafbankebjke als gegevens kunnen aanne-

nien, waardoor men vijftien vergebjkingen met evenveel onbekenden verkrijgt,

zoodat dan deze onbekenden, door oplossing dier vergebjkingen, kunnen gevonden

worden.

De genoemde vijftien vergebjkingen bezitten eene merkwaardige symmetrie.

Men bescbouwe namebjk de daarin voorkoniende grootbeden bij drietallen,

zoo als ze door verscbillende letters met dezelfde accenten zijn voorgesteld

geworden, als wanneer deze drietallen zijn:

(A. B, C ) , {p, q, r)
,

(a, b, c)
,

(a , 6 , c,)
,

(a , J ,, cj ;

indien men dan, in al die vijl'tien vergelijkingen, elke grootlieid vervangt

door de daarop volgende van betzelfde drietal, terwijl de zes overige grootbeden

D, D, D^, a, «, « , onveranderd blijven staan, zal men betzelfde stelsel

van vergelijkingen bebouden bebben. Men bescbouwe almede de groolbeden

bij drietallen, zoo als ze door dezelfde letters met verscbillende accenten zijn

aangewezen, in welk geval deze drietallen zijn:

(D , D, , DJ , (« , a , « ,) ,
{a ,a, a

,) ,
{b , b, , 6„) ,

(c,c^, c„)

;

mdien men dan desgelijks elke grootbeid door de daarop volgende van betzelfde

drietal vervangt waartoe ze nu belioort, terwijl men de zes overige grootbeden

A, B, C, p, q, r onveranderd laat, zal men alweder betzelfde stelsel van

vijftien vergelijkingen bebouden bebben.

Hieruit volgt dat men, betzij de aangewezene lettervervanging, betzij de

aangewezene accentcnvervanging, zal mogen toepassen op iedere nieuwe ver-

gelijking, die men tusscben eenige van de genoemde eenentwintig grootbeden

niogt gevonden bebben. lets dat niet weinig afdoet om bet werk te vereen-

voudigen. Het zal wel onnoodig zijn op te merken, dat bij deze vervanging
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(ie eerste grootheid van elk drietal geaclit moet worden op de laatste van

dat drietal te volgen.

Hoezeer de vergelijkingen (11) zeer geschdvt waren tot het zoo even ge-

geven overzigt, zijn zij niet de eenvoudigste die men bezigen kan, om de

grootlieden in elkander uit te drukken; men kan daartoe eenen anderen weg

inslaan. Volgens (1) namelijk, en door raiddel van (0], (7) en (8) heeft men:

p, .V i> M = j{a .v+by-^cz + a)x}>M = a AM

,

ba;,SM = j{ax, + ay, -f a,, s +p) .r ^ M = rtDM+p«M,

vvaaruit volgt

:

aA = aD+;jK (13)

Uit deze vergelijking kunnen wij aileiden de beide anderen:

p'^ ap a^ a a

D — A i7 ^" D — A
~

/T'

die er slechts in gedaantc van verschillen. Passen wij nu op de eerste twee-

maal na elkander de lettervervanging, op de tweede tweemaal na elkander

de accentenvervanging toe, waarvan aan het slot der vorige § gesproken is,

dan verkrijgen Avij

:

p'^ ap q^ bq r- cr

D — A~~~^' D — b"""""^ ' D — C""""^'
«- act «,

^ a a «* a a

D — A ;j D,— A p D^ — k p

waaruit, daar — («/>+ bq-\-cr)=-u en — («« + «,«, + a„«„} = p is,

door optelling volgt:
pi qI j,2-^- + ~—i; + :^ t; = 1 (14)

D — A ' D — B ' D — C

a"^ a * a,,

^

Passen wij op de vergelijking (14) de accentenvervanging toe, dan ver-

krijgen wij:

»2 fli fi

D —A ^ D,— B ~
D,—

C
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en elimineren wij r^ tusschen deze vergelijking en de vergelijking (14) zelve,

dan komt er na eene herleiding, waarbij men door D— D, zal kunnen deelen,

C —

A

^
C-B

. _ 1.

(D — A)(D,— A)^ "*" (D — B) (D, — B)
^

door accentenvervanging hebben wij nu ook weder

C—

A

, ,

C—

B

,

(D, — A) (D„ — A)^ ^ (D — B) (D, — B)^

en elimineren wij dan r/^ tussclien de beide hatste vergelijkingen^ zoo komt

er na eene herloiding, waarbij men door D— D , zal kunnen deelen,

(C— A) (B— A)
5 _ 1-

(D — A) (D, — A) (D„ — A)^

derhalve is

^ (D^-AUD,^-AUD„-_A)
^

(A — B)(A— C) ^ '

Behandelen wij thans de vergelijking (15) op gelijke wijze; elimineren

wij namelijk «, % tusscben de vergelijking (15) zelve en de nit baar door

IcUervervanging afgeleide vergelijking:

-^^ + ^^ + -^^ ^= 1,
D — B D, — B ^ D„ —

B

dan komt er na herleiding, en deeling door B— A,

D — D D, — D„

(D — A)(D — B) "^ (D— A) (D, — B) '

door lettervervanging komt er dan verder:

D — D„ D — D„
a- + -— ' ^ a,^ = I

(D — B) (D — C) (D, _ B) D, — C) '

en nu tusscben de beide laatste vergelijkingen «,^ eliminerende, vinden wij

na deeling door C — A
(D - D,) (D - DJ

(D — A)(D — B) (D — C)

dus

(D_A) (D-B) (D-C)

1,

(17)
(D - D,) (D - DJ

Hot zijn in hel bljzonder de bier uitgebragte vergelijkingen, die met vrucbt

tot bet beoogde onderzoek kunnen aangewend worden.
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Zij nu vooreerst de vraag: wAls liet punt 0, gegeven is, dc rigting der

nieuwc hoofdassen 0, X , 0_ Y , Z , on de waarden dcr nieuwe hoofdmomen-

ten te vinden, in de onderstelling dat de centrale lioofdmomenten onder-

ling ongelijk zijn."

Hier zijn dan A, B, C, p, q en r gegeven, teiwijl de oveiige grootheden

onbekend zijn. Wegens de onderstelde ongelijkheid der centrale lioofdmo-

menten, zijn ook A, B en C onderling ongelijk; en wegens de aangenomene

ondeischeiding der coordinaten-assen is voorts A > B en B > C, zijnde ten

aanzien van deze drie grootheden reeds vroeger opgemerkt, dat zij geene

andere dan positive waarden kunnen hebben en dus ook niet nul kunnen

wezen. Ten aanzien van de gegevens p, q en r merken wij op, dat een ol

twee daarvan nul zuUen wezen, indien bet punt 0^ in een der vlakken

YOZ, ZOX, XOY, of in een der assen OX, OY, OZ genomen wordt; voor-

eerst stellen wij dat dit bet geval niet is, en dat alzoo p, q en r geen van

drieen nul zijn.

Volgens (14) bebben wij onmiddelijk:

(D-A)(D—B)(D-C)—p'(D-B)(D—C)— 9^(D-C)(D—a;— rMD—A)(D-B)=n,

waarin D de eenige onbekende is, die er ecbter tot de derde magt in voorkomt.

In deze vergelijking mag, volgens bet slot van § 2, eerst D in D en daarna

D, in D„ veranderd worden, terwijl A, B, C, p, q en r onveranderd blijven.

Bijgevolg zijn D, D en D„ de drie waarden van U, uit de derdemagts-

vergelijking

(U-A)(U-B)(U—C)—p^(U—BXU—C)—(/HU-C)(U-A)-r-MU—A)(U-B)=0...(18)

Het is niet moeijelijk aan te toonen, dat deze vergelijking drie bestaanbare

positive wortels beeft, en zelfs kunnen wij voor elken wortel grenzen aan-

wijzen. Immers daar A > B > C is, terwijl p, q en r geen van drieen

nul zijn, wordt bet voorste lid dezer vergelijking:

voor U = -|- * '
positief;

voor U = A , negatief, en wel — p^ (A—B)(A— C);

voor U = ]5
,

positief, en wel + q- {A—B) (B—C);

voor U = C , negatief, en wel — r- {\—C)(B— C);

11
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nit ileze afwisseling volgt dan, dal er drie bestaanbaro positive wortels zijn,

waarvan er oen grooler dan A is, terwijl van de beide overigen de eene tus-

solien A en IT, en de andere tusschen B en C ligt.

Wogens de aangenomenc onderscheiding der coordinatcn-assen, moet de

grootste wortel voor de waardo van 1), de volgende voor die van D en

de kleinste voor die van D^ genonien worden, en alzoo is:

D > A , A > 1), , ]1, > B , B > D„ un D„ > C
,

lietgeen men ook kan voorstellen door eenvoudig te schrijven:

D>A>D >B>D„>G (19)

Deze uitkomst is zeer merkwaardig; met het oog op de waarden (9) zien

wij er uit, dat niet alleen het grootste, middelbare en kleinste nieuwe hoofd-

moment respectivelijk grooter zijn dan het grootste, middelbare en kleinste

centrale hoordmoment, maar dat tevens het kleinste nieuwe hoordmoment

altijd kleiner is dan het grootste centrale hoofdmoment. Alzoo bestaat

er geen stelsel van hoofdassen, hetwelk de eigenschap zou hebben, dat de

momenten van Iraagheid ten opzigte van die assen, alle drie grooter wa-

ren dan het grootste moment ten o[)zigte van eene door het zwaartepunt

gaande as.

Heeft men de bestaanbare en positive waarden van D, D, en D^ uit de

derdemagtsvergelijking (18) berekend, dan worden niet alleen door (9) de

nieuwe hoofdmomenten bekend, maar kan men ook gemakkelijk de rigtingen

der nieuwe hoofdassen vinden. Immers uit (15) volgt:

(D-A) =

en hierin zal men slechts voor p"' en «- de waarden (10) en (17) behoeven

over te brengen, om onmiddellijk de waarde van «' te vinden, uitgedrukt in

de gegevens A, B, C en in de berekende waarden van D, D^ en D,,; daaruit

kan men dan, eerst door lettervervanging en vervolgens door accentenver-

vanging, eene dergelijke uitdrukking voor het vierkant van elk der overige

cosinussen afleiden. Alzoo komt er:
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b-^ ^

(D-B) (D-C) (D—A) (U„-

(A—B) (A—C) (D—D)(D„-

(D—C) (D—A) (D , -B) (D„-

(B— C) (B—A) (D,—D) (D„-

(D—A)(D-B) (D,-C)(D„

(C—A) (C—B) (D,-D) (D„-

(D—B)(D—C) (D,—A)(D

-A)

-D)

-B)

-D)

br- = :

«,/ =

b„^ =

c,,'

(A—B) (A— C) (D, — D ) (D-

(D -C)(D —A)(D, —B) (D

(B-C) (B—A) (D,—D,) (D-

(D —A) (D,—B) (D, — C) (D-

(C—A) (C—B) (D, — D,) (D-

(D —B) (D, —C) (D —A) (D,-

(A—B) (A—C) (D—D„) (D

-

(D,—C)(D„—A)(D-B)(D,

-C)

-D)

-A)

-B)

-D,)

-C)
-D,)

(20)

-A)

•D„)

-B)

-C)

(C—A)(C—B) (D—Dj (D— ])„)

(B— C) (B—A) (D—D„) (D -]

(D,—A)(D,—

B

)(D-C) (U,

-

Deze vonnen^ ter bepaling der vierkanten van de cosinussen der onbekende

lioeken^ door de nieuwe hoofdasson met de contrale gevormd, zijn zccr nierk-

waardig; zij leveren onmiddellijk het bewijs op, dat de reeds gevondene

voorwaardon (19) voldoendc zijn, om al die vierkanten positif to niaken;

daar die vierkanten voorts voldoen aan de vergelijkingen «^ + b'^ +c- = 1,

a,^ + 6,^ + c^* = i, a/^ + ft,/ + c^/* — i, zijn zij tevens kleiner dan de een-

heid, en de formulen (20) wijzen alzoo door bestaanbare boeken de rigtingen

der assen 0,X, Y^ en 0,Z, aan. Het is ecbtor duidelijk, dat dit alles zoo

moest zijn, omdat er voor elken willekeurigen oorsprong lioofdassen beslaan.

Door dus de wortels der derdemagtsvergelijking (18) te berekenen, door

naar de aanwijzing (19) deze wortels voor de waarden van D, D en D^ te ne-

men, en door eindeUjk deze waarden in de formulen (20) te substitiieren,

wordt de voorgestelde vraag in bet algemeen opgelost (zie Fig. 1).

Deze oplossing onderscheidt ecbter nog niet of de nieuwe oorsprong geno-

nien is in bet eene of in bet andere der acbt verscbillende punten 0,, die

11*
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men verkrijgoii zou_, door vvillekeiirige oiiderslellingeii onitrent de positive en

negative toeslanden der coordiuaten p, q en r aan te nemen; want in de

vergelijking (18) komen niet anders dan de vierkanten van die coordinaten

voor. Hoozeer dan ook dionsvolgens de waarden van D, D, en D en dns ook

^de iiiouwo hoofdmomenlen, voor liet eene van die aclit punten even groot

zijn als voor hot andere, levert elk punt niaar een bepaald stelsel van hoofd-

assen op, en voor ieder stelsel kunnen de rigtingen dier assen bepaaldelijk

aangewezen worden. Immers uil (15) en door letter- of accentenvervanging,

lieet't men achtervolffens:
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op gL'lijkon afsland en in dezelfde rigtiug aan de andere zijde van het zwaarte-

[lunt konit, zoo heeft dit noch op de wortels der vergelijking (18), noch

op de verhoiidingen (21) eenigen invloed. Voor twee verscliillende punten,

op eene door het zwaartepunt gaande regie lijn aan weerszijden van lietzwaartc-

punl op gelijke alstanden genomen, hebben dus de hoofdassen, door die pun-

ten getrokken, dezelfde rigtingen; dat is: de lioofdassen, tot het eene punt

hehoorende, zijn evenwijdig aan die, welke tot het andere punt behooren.

Wikle men ook nog de codrdinaten van het zwaartepunt op de asscn

0X_, O^Y^ en OZ kennen, dan zou men daartoe, na de meergenoemde cosi-

iiussen bepaald te hebben, de formulen (5) kminen bezigen. Echter kan men
ook de vierkanten van die coordinaten onmiddelhjk in A, B, C, D, D, en D

^
uit-

drukken; daartoe heeft men volgens (17) en door accentenvervanging:

(D-A) (D-B) (D-C)

(D-D) (D-D„)

(D,—A)(D,—B)^D—C)

(D— D,) (D—D)

(D„-A)(D„—B)iD,—

C

j

(D,-D) (D-D,)

(22)

/

\an wt'lke drie waarden men slechts de som behoeft te nemen, oni na be-

hoorlijke herleiding de formule (12) terug te vinden.

Daar deze waarden blijkens (19) ahiiede geen van drieen nul kunnen we-

zen, blijkt hieruit, dat nimmer een der nieuwe hoofdassen, en evenmin een

der vlakken, welke men door die assen twee aan twee kan brengen^ door het

zwaartepunt des Hgchaams zal kunnen gaan.

Behandelen wij thans de vraag der voorgaande §, in de onderstelling, dat

de nieuwe oorsprong 0^ met twee der centrale hoofdassen in een zelfde vlak

ligt, daarbij voortdurend de ongelijkheid der centrale hoofdmomenten, of wel

A > B > C aannemende.

Zij vooreerst /J = 0, zoodat het punt 0, in het vlak YOZ ligt, dan wordt

de vergelijking (18)

lU—A){(U—B)(U—C) — gMU—C)— r2(U—B)} = 0,
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en zij lieeft clan eenen worlel A, eenen tweeden Avortel tusschen B en C, en

eenen derden wortel giooter dan B. De wortel tusschen B en C zai de kleinste

der drie wortels zijn en dus voor D^^ moeten genomen worden, maar de wor-

tel grooter dan B zal <,> of=A zijn, naargelang de uitdrukking

(A—B) (A— C)— 5 -
(A—C) — »• 3 (A—B)

positif, negatif of nul is; dat wil zeggen naargelang het pnnt gelegen

is binnen, buiten of op eene ellips, wier vergelijking is

-I-A—B ' A—

C

Ligt het gegevene punt 0, binnen de ellips, dan is A de grootste wortel^

zoodat wij in plaats van (19] hebben de opvolging

D = A > D > B > D > C
;

voor 1) = A wordt volgens (20)

a^ = 1 , b^=0, 0^=0, a^=0, a,,' = ,

(D.-C) (D, -E) (D, -C) (D -B)
6/ = c, - = —-

, c* = 6,/ = —
:

(B—C)(D, —D,)
' (B—C) (D—D„)

hier wordt dus de as O^X, evenwijdig met OX, terwijl de assen Y, en Z,

in het vlak YOZ liggen, zonder echler een van beide evenwijdig met OY
of OZ te zijn (zie Fig. 2). De formulen (22) geven hier verder

n .
(D -B) (D,-C)

.^
(D„-B)(D„-C)

D,—D„ '
' I>„—D,

waaruit blijkt, dat geen der beide assen Y of OZ^ door het zwaartepunt

gaat.

Ligt het punt 0, buiten de ellips, dan is A de tweede wortel in grootte

en dus D, = A, zoodat vvij hebben de opvolging

D > A = D, > B > D„ > C
;

voor D, — A wordt

:

a2 = l, 6 i == , c,^ = , a^ = , a ,» = ,
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dus loopt nu OY, evenwijdig met OX, terwijl OX^ en OZ zonder een van

beide evenwijdig met OY of OZ te loopen, en zonder door te gaan, in liel

vlak YOZ liggen (zie Fig. 5).

Ligt liet punt 0, op de ellips, en heeft dus de derdemagts-vergelijking

twee gelijke worteis A, dan vindt men voor den kleinsten wortel

I>„=9'+'-''+B + C-A,

t'n de opvolging wordt

D = A = D, > B > D„ > C ;

er is dan blijkens (9) geen middelbaar nieuw hoofdmoment, maar er zijn

twee gelijke op OX en O^Y benevens een grooter op 0,Z,; voor D = D,= A
geven de formulen (20)

„i i.i ^a — fj 1 — A2 — ,.2 —
a^^ = 0, 6/ = -!-, c,2 = + ;

bier zai dus Z , zonder evenwijdig met OY of OZ te zijn, de as OX regt-

boekig kruissen, en bijgevolg in bet vlak YOZ liggen; terwijl de assen OX
en 0Y_, beboudens hare regtboekigbeid, zoo onderling als op O^Z , eenen ge-

heel onbepaalden stand bebben (zie Fig. 4). Deze onbepaaldbeid is, zoo als

men weet, een noodzakelijk gevolg van de gelijkheid der nieuwe hoofdmo-

menten op OX en OY. Ook bier gaat de as OZ^ niet door bet punt 0^,

maar zij raakt de ellips. Immers zoo men door bet punt 0,, welks coordina-

ten zijn q en r, eene raaklijn aan de ellips trekt, beeft die raaklijn volgens

bekende regels tot vergelijking

q{k—C) A—

C

r(A_B)'^ ^ r

indien wij dus den boek van deze raaklijn met de as OY door <^ voorstellen, is

maar voor den boek, dien de door bet punt 0_ gaande en in bet vlak YOZ
liggende as 0,Z, met de as OY maakt, bebben wij

Sin. (QY, Z) Cos. (OZ, 0,Z,)
Tang. (OY, 0,Z,)

Cos.{OY,0 7j) Cos.(OY,0,Z,) «-„
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of door middel van de foimule (21) en na substitutie der waarde van I)„ =
7^ + r' + B -}- C — A,

Tan,. (OY.O.Z,, = '^^'-^^ = rj^^^r^ - jK-C))

q(D-C) 9(5^+r^_(A-B))'

daar nu de verkregene waarden voor Tang. ^ en Tang. (OY, OZJ, wegens de

liier plaats liebbende betrekking (A—B) {k—G)— q- (A— C)— r^(A—B) = 0,

identiek wordenj is de as OZ raaklijn aan de ellips.

Zij ten tweede ^=0^ zoodat bet punt in bet vlak ZOX ligt; de ver-

gelijking (18), alsdan overgaande in

(U—B) {(U—A)(U—C) — p» (U—C) _ rMU-A)} = ,

heeft eenen wortel B, een tweeden wortel grooter dan A, en een deiden wor-

tel tusschen A en C. De wortel grooter dan A is zeker de grootste der drie

wortels, en dus is D>A; maar de wortel tusscben A en C zal <, > of = B
zijn, naargelang de uitdrukking

(A—B)(B—C) + p» (B—C) — r^ (A—B)

positif, negatif of nul is; dat is: naargelang bet punt 0, gelegen is bui-

ten^ binnen of op eene liyperbooj^ tot vergelijking hebbende

B-C A—

B

Ligt bet punt 0^ buiten die byperbool, dan ligt de kleinste wortel tus-

schen B en C, en wij hebben de opvolging

D > A > D, = B > D, > C
;

ligt bet daarentegen er binnen, zoo is B de kleinste wortel, en wij bebben

D > A > D, > B = D > C;

en ligt bet er juist op, dan zijn er twee gelijke wortels, waardoor wij

hebben

D > A > D, = B = D„ > C ,

zijnde er in bet laatste geval wederoni geen middelbaar nieuw hoofdmoment.
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niaar twee gelijke op 0,Y, en O'L , benevens een kleiner op 0,X,. Op dezelfde

wijze als boven, vindt men dat hier de stand der te bepalen boofdasson is:

voor D, =B, OY, evenwijdig met OY; O X, en 0,Z, in het vlak ZOX (zie Fig. 5);

voor D,= B, 0/Z, evenwijdig met OY; 0,X, en OY, in het vlak ZOX (zieFig. 6);

voorD=D,= B, OX, in het vlak ZOX; 0,Y, en 0,Z, onbepaald (zie Tig. 7);

terwijl ook op dezelfde wijze als-boven blijkt^ dat de assen die in bet vlak

ZOX liggen, in geen dezer gevallen evenwijdig met OX of OZ kunnen loopen,

dat zij evenmin door het zwaartepunt kunnen gaan, en dat in bet geval

van Fig. 7 de as OX, de byperbool raakt.

Zij ten derde r = 0, zoodat bet pmit in bet vlak XOY ligt; alsnu

hebben wij de vergelijking

(U-C) {(U-A) (U-B) - p^ (U-B) - q'^ (U-A)} = U
,

die eenen wortel grooter dan A, eenen wortel tusscben A en B^ en cenen

wortel C beeft. Hier is de opvolgende grootte dor wortels dadelijk bepaald,

zoodat de opvolging wordt

D > A > D, > B > D„ = C
;

voor D, = C vindt men dat OZ evenwijdig met OZ is, terwijl 0/X, en

0,Y, in bet vlak XOY liggcn, zonder een van bcide door te gaan, en zou-

der een van beide evenwijdig met OX of OY te loopen (zie Fig. 8.)

De bovenstaande uitkomsten kunnen op de volgende wijze, in een beknopt

overzigt zamencrevat worden:

INDIEN DE CENTEALE
HOOFDASSEN, MET WELKE DE
NIEDWE OORSFUOXG IN UET-
ZELFDE VLAK LIGT, ZIJN :

ZULLEN NAARGELANG
DE NIEUWE OORSPRONG VALT:

IN DATZELFDE VLiK LIGGEN, ZONDER DOOR
IIET ZWAARTEPUNT TE GAAN OF EVENWIJDIG MET
EEKIGE CENTRALE HOOFDAS TE ZIJN, DE VOLGENDE

NIEUWE HOOFDASSEN :

binnen zekere ellips;

De grootste en middelbare ; J buiten die ellips;

\ op deze kromme;

/ buiten zekere hyperbool

;

De kleinste en grootste; < binnen die hyperbool;

op deze kromme;

De kleinste en middelbare; naar welgevallen;

de grootste en middelbare

;

de grootste en kleinste;

de grootste als raaklijn;

(terwijl de stand der beide anderen onbepaald is.)

de kleinste en grootste

;

de kleinste en middelbare
;

de kleinste als raaklijn

;

(terwijl de stand der beide anderen onbepaald is.)

de kleinste en middelbare.

12
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Voor ZOO ver in de hier bcscliouwde gevallen de assen OX en OX , zonder

cvenwijdig te zijn, in eenzclfdc vlak liggen, ook voor zoo ver dit met de

assen OZ en Z^ plaats heeft, zal men in al deze gevallen, na de waarden

van Tany. (OX, 0,X,) en Tang. (OZ, OZ,) opgemaakt te hebben, bevinden

dat voor positieve waarden van p, q en r altijd Tang. (OX, 0,X
)

positief en

Tang. (OZ, 0,Z ) negatief is.

Zoo is b.v. voor het geval in Fig. 5 voorgesteld,

T /nv nY^ Sin. {OX, OX,) Cos. [OZ , 0,X,) c
Tang. (OX, OX) = = —^ = -,^^ ' '' Cos. (OX , 0,X,) C'o«. (OX,0,X,) a

T ,n7 f^7^
Sin. (OZ , 0,Z,) Cos. {OX, 0,Z

,) a„
Tang. (OZ , 0Z= = ^^ -'- = —l,

^ ^ ' Cos. (OZ , O Z,) Cos. (OZ , Z,)

waariiil door middel der verboudingen (21) voigt

Tang. (OX
,
0,X,) = ^^^ = + ' ^«"^- (O^' ^,2,) = ^'~! = - •

Deze positieve en negatieve toestand der gcnoenide langentcn toont aan,

dat, naargelang de kleinste nieuwe hoofdas de kleinste centrale, of de grootste

nicuwe hoofdas de grootste centrale snijdt, eene lijn uit evenwijdig met

die nieuwe hoofdas getrokken, binnen of buiten den regten book der cen-

trale assen zal vallen, in welken het punt 0^ zich bevindt.

Ten aanzien van de bovengenoemde ellips en hyperbool nierken wij op :

dat de middelpunten dier krorame lijnen in bet zwaartepunt des ligchaams

vallen; dat de groote as der ellips, en de eerste of bestaanbare as der hy-

perbool beide langs de grootste centrale hoofdas zijn gelegen; dat de kleine

as der ellips langs de middelbare centrale hoofdas, en de tweede of onbe-

staanbare as der hyperbool langs de kleinste centrale hoofdas ligt; dat voorts

zoo m en n de halve groote en kleine assen der ellips, m' en n de halve

eerste en tweede assen der hyperbool voorstellen, de waarden dezer groot-

heden, volgens de vergelijkingen dier kromme lijnen en volgens (10), zijn:

l^ U — h'^M
m = V/(A— C) = \/{r'—h^) = y/

V (B—C) = V (I- — k^) = V

M
l^M — k^M.

71 = n = i/(A—B) = y'{k-'—h^) = ^
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deze formulen bepalen dus de assen der ellips en hyperbool onmiddellijk uit

de gegevene centrale hoofdmomenten. De eerste as der hyperbool is kleincr

dan de groote as der ellips ; de tweede as der hyperbool is gelijk aan de

kleine as der ellips; maar de eerste as der hyperbool kan grooter of kleiner

dan haar tweede as, dus grooter of kleincr dan de kleine as dor ellips zijn.

§ 6.

Beschouwen wij thans de vraag van § 4, in de onderstelling dat de nieuwe

oorsprong op eene centrale hoofdas gelegcn is, altijd A > B > G aan-

nemende.

Zij vooreerst j) = en q = 0, zoodat bet gegevene punt op de grootste

centrale hoofdas OZ ligt; alsnu wordt de vergelijking (18)

(U—A)(U—B)(U—C— r'O = 0.

en hare wortels zijn dan A, B en C + r^. Deze drie worlds kunnen op verschil-

lende wijzen in grootte op elkander volgen, hetgeen van de plaats van bet punt

0, op de as OZ afhangt. Ligt nanielijk bet punt Ojuist in de snijding van OZ

met de hyperbool die wij in de vorige § leerden kennen, dan is r' =B— C;

ligt echter bet punt 0^ juist in de snijding van de as OZ met de aldaar ge-

noemde ellips, dan is r^ == A— C; daar nu B— C < A— C is, vallen bier

de vijf volgende gevallen te onderscbeiden; de waarde van r^ nanielijk kan

kleiner dan B— C zijn, tusscben B—C en A—C invallen, grooter dan A—

C

zijn, of ook juist gelijk aan B—C of aan A—G wezen.

Is r^ < B— G, bijgevolg B > C + r% dan is G + r' de kleinste der drie

wortels, en dus

D„ = C -f-
r^ , D = A > D, = B > D„ > C

;

voor D = A en D, = B geven de formulen (20)

a» = 1 , 6/ == 1, c,,^ = 1,

ZOO dat dan 0,Z, langs OZ valt, terwijl OX evenwijdig met OX, en Y even-

wijdig met OY is (zie Fig. 9). Volgens (9) verkrijgt men bier voor de waar-

den der nieuwe hoofdmomenten:

A^ M = /i2 M 4-/2 M , k,'^ U — k^ M + r^ M. , I,'' U = I' M ,

hetgeen met algemeen bekende regels overeenkomt.

12*
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Is r^ > B— C en tevens /•- < A— C, dus A > G + r^ en C + r^ > B,

dan is C + »* de middelsle in groolte van de drie wortels, en bijgevolg

D = C + 9-^
, D = A > D_ > B = D,, > C

;

nu geven de formulen (20)

a2 = 1 , 6 2 = 1 , 0,2 = 1
,

waardoor 0,Y, langs OZ konit^ terwijl 0,Z, evenwijdig wordt met OY^ on

OX^ met OX (zie Fig. 10), en de nieuwe hoofdmonienten zijn:

/(,
2 M = /j2 M + r^ M , k;-M==-i-M , // M = k'- U + r^ M. .

Is )•' > A— C en dus G -f- r- > A, dan is G + r- de grootste der drie

wortels; dus
D = C + r^ , D > A = D, > B == D„ > C

;

hier geven de formulen (20)

ZOO dat dan 0,X, langs OZ valt, 0,Y evenwijdig met OX, en OZ met OY

is (zie Fig. H), terwijl men heeft:

/i,^M = FM, i-,2 M=/t-M + r2 M , Z/ M = iM\I + r^ M .

Is )'2 ^g— (]^ g,^ (j^is |,gt punt 0^ juist in de snijding van OZ met de

hyperbool genomen, dan is D = D„ = B = C + r^ en de opvolging wordt

D = A > D, = B = D
,
> C

;

voor D = A en D = D = B geven de formulen (20)

a» = 1 ,
6-^=0, c^ = ,

terwijl men voor de vierkanten van al do overige cosinussen § vindt. Hier

is dus OX^ evenwijdig OX, terwijl 0,Y en OZ, hoezeer onderling regthoe-

kig, eenen overigens onbepaalden stand in bet vlak lOZ hebben (zie Fig. 12).

Voorts vindt men nu door (9), voor de waarden der nieuwe hoofdmomenten,

dat /c^M en PM bier onderling gelijk en gelijk aan bet gegevene moment

op OZ zijn, komt overeen met den onbepaalden stand der assen 0,Y en 0,Z,.

Is eindelijk r^ = A— C en dus bet punt 0, juist in de snijding van OZ
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met de ellips genomeii, dan is A = C + r' = D = D, ;, en wij liebben de opvolgin^

D = A = D, > B = D
,
> C

,

en wij vinden, behalve naar bchooren een ajintal onbepaalde uitdrukkingen,

a^,2 = , b^'^ = 1 , c,/ = 0;

alsnu loopt diis 01 evenwijdig met OY, terwijl OX en 0,Y^ geenen bepaai-

(len stand in bet vlak ZOX vcrkrijgen (zie Fig. 15); zijnde verder

/. 2 M = A/ M = 7i^ M -}- »-^ M = Z2 M , Z,2 M = yi;2 M -}- r^ M .

Zij ten tweede p = en r = 0, zoodat bet punt 0, op de centrale as OY
ligt, dan wordt de vergelijking (18)

(U—A)(U—C)(U—B—^n = 0,

zoodat bare wortels zijn A, C en B -j- q^. Hier is C de kleinste wortel, maar

kan A > , < of = B + q- zijn^ betgeen daarvan zal afhangen, of bet punt

0^ op de as OY binnen of buiten de meergenoemde eUips, dan wel juist in

de snijding van OY met de elHps genomen wordt. Alzoo beeft men:

voor A > B + ryi
, D = A > D, > B > D„ = C

,

en men vindt Y, langs OY, 0,X^ en Z, respectievelijk evenwijdig met OX en

OZ (zie Fig. 14), alsmede:

A2M=A^M + 52M, k,^U = k^M., l,^ M. = P- U ^ g'- M
;

voor A<B + 5=', D>A = D, >B>D„ = C,

en men vindt 0,X, langs OY, 0,Y^ evenwijdig met OX, 0,Z, evenwijdig met OZ (zie

Fig. 15), en:

A2M=i-^M, A,2 ]V[ = A2 M + 9* M , r'M = PM. + q^M.
;

voor A = 6 + ^2^ D = A = D, >B >D„ = C,

en men vindt OZ, evenwijdig met OZ, 0,X, en 0,Y, onbcpaald (zie Fig. 16), en:

A,^ M=/j^M+ q^'M.= k,^M= k^ M, l/^M. = P U + q'^ M. .

Zij eindelijk q = Q en r=0, zoodat bet punt 0, op de centrale as OX
ligt, dan wordt de vergelijking (18)

(U—B)(I)—C)(U—A—pi) = 0,

en nu zijn van bare wortels^ onafbankelijk van bijzondere omstandigbeden,

A+ p^ de grootste, B de volgende, en C de kleinste, zoodat wij hebben

D = A+pi
, D>A>D, = B>D„=C;
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voor D/ = B en D , = C geven tie formulen (20) wederom

a' = 1 , b^- = I en c^^ = 1
,

wiiaruit volgt dat in dit geval OX langs OX valt, tcnviji Y, en OZ res-

pectievelijk evenwijdig met OY en OZ loopen (zie Fig. 17], en voor de

waarden der nieuwe hoofdniomenten gevonden wordt:

h 2 M = /(m , k^'M^ r-U -f- p'-M, 1/ M = P M + p^ M.

Zoo wij gomakslialve van de dikwijls genoemde ellips en hyperbool gebruik

maken, laten zich do voorgaande uitkomsten zamenvatten in het volgende over-

zigt, dat volkomen toereikend is cm de verschillende standen der nieuwe lioofd-

assen aan te wijzen;

ZIJ DE
CENTRALE
HOOFDAS:

WAAEOP DE NIEDWE
OORSPKONG GENOMEN IS:

DAX ZAL MET DE CENTRALE HOOFDAS, DIE IS :

DE GROOTSTE, l DE MIDDELBARE, DE KLEIKSTE,

ZAMENVALLEN OF EVENWIJDIG
LOOPEN DE NIEDWE HOOFDAS, DIE IS:

tusschen het middelpunt en den

top der hyperbool;

in den top der hj'perbool

;

de STOotste:

De grootste; /tusschen de toppen van de hy- de middelbart

perbool en ellips;

f in den top der ellips

;

de middelbare;

I of verder van het middelpunt; de kleinste;

/binnen de ellips op haar kleine as ; de grootste;

De middelbare ; 1 in het uiteinde van de genoemde de grootste

;

1 kleine as: |(zijndede beidean-

/ ideren onbepaald.)

Vof verder van het middelpunt;
I

de grootste;

De kleinste ; naar welgevallen

;

de grootste;

de grootste;

de grootste;

(zijnde de beide an
deren onbepaald.)

de grootste;

de middelbare;

de kleinste;

de middelbare;

de kleinste

:

de kleinste;

(zijnde de beide an-
deren onbepaald.)

de kleinste

;

de middelbare

;

de kleinste

;

de middelbare;

de kleinste.

Uit het slot der vorige § blijkt gemakkelijk, dat de ligging van den nieu-

wen oorsprong, zoo als die in de tweede kolom vai} het voorgaande overzigt

onderscheiden is geworden, afhankelijk is van de hoegrootheid van het product
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der massa des ligchaauis met het vierkant van den al'stand des nieuwen oor-

sprongs tot het zwaartepunt. Naargelang de verschillen dor tei- zake dienende

centrale moraenten dit product overtrclTen, evenaren^ of or door overtrolTen

worden, zal de nieuwe oorsprong do eene of de andere plaats op de grootste

of middelbare centrale lioofdas vorkrijgen.

Nadat wij thans ook de snijpunten van de genoemde ellips en hyperbool

met de centrale lioofdasson als nieuwen oorsprong beschouwd hebben, kunnen

wij uit de vorige § besluiton, dat doze kroninie lijncn te zamon de meetkiin-

stige plaats uitniaken van alio punten die nion tot nieuwen otfrsprong zou

kunnen nemen, oni te maken dat men een stelsel hoofdassen verkrijgt, waar-

onder or twee onderling gelijk zijn en dus een onbepaalden stand hebben.

Die nieuwe oorsprong zal dan op de ellips of op de hyperbool mooten geno-

men worden naargelang men begeert dat de twee gelijke hoofdassen kleinor

of grooter dan de derde zijn.

Eindelijk is het uit het reeds aangevoerde duidclijk, dat zoo men oene

nieuwe hoofdas begeert, die door het zwaartepunt des ligchaams gaat, de

nieuwe oorsprong op eene centrale hoofdas zal mooten wordon gonomen ; en

dat zoo men twee nieuwe hoofdassen begeert, wier vlak door hot zwaartepunt

gaat, men ook den nieuwen oorsprong in hot vlak van twee centrale hoofd-

assen zal moeten nomon. Altijd in de ondorstelling van ongolijke centrale hoofd-

momenten.

§7-

Onder de centrale hoofdmomenten komen er bij zeer vele ligchamen twee

voor, wier waarden aan elkander gelijk zijn, terwijl het derde eene grootere

of kleinere waarde heeft. Alsdan heeft slechts de centrale as, \vaartoe dat

moment behoort, eene bepaalde rigting, terwijl de rigtingen der beide anderen,

behoudens den onderling loodregten stand dor drie assen, geheel onbepaald

zijn. Het zal nog noodig zijn na te gaan, welke uitkomsten in dit bijzondere

geval door de voorgaande algemeene oplossing worden opgelevord. Overeen-

komstig de aangenomene onderscheiding der codrdinaton-assen, zullen daarbij

voortdurond in elk der beide stelsels, hetzij OX on OX, de kleinsto, hotzij

OZ en OZ, de grootste centrale of nieuwe hoofdassen verbeelden.

Ondersteilon wij vooreerst, dat er onder de centrale hoofdmomenten twee

onderling gelijk en kleinor dan het derde zijn, zoo is A = B > C. De vergo-

lijking (18) gaat door B = A te subslitueren over in

(U—A) j(U—A)(U—C) — (p^+g^)lU—Cj— r2(U—A)} = 0,
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I'll liet doet dan lot hare wortels niels mecr af hoe groot p en q ieder in

hot bijzonder zijn, mils slechts p^ + q^ onveranderd blijft; en dit slemtover-

oen met den liier onbepaalden stand der assen OX en OY.

Voorls aanncniende dat p' + q' of r' gcen van beidc nul zijn, lieeft nu

onze vei'gelijliing eenen wortel A^ tenvijl van de beide overige wortels, de een

grooter dan A is, en de andere tusschen A en G hgt; hier hebben wij dus

in plaats van (19) de opvolging

D > A = D, = B > D„ > C ;

voor A = D = B geven de formulen (20) en (22), behalve een aantal onbe-

paaldc uitdrukkingon, die bet noodzakelijk gevolg van den onbepaaklen stand

der assen OX en OY zijn,

uit «/ = volgt dat bet vlak ZOX^ door bet punt gaat; nil c,"^ = volgt

dat 0,Y, de as OZ regtboekig kruist; daar nu 0,Y^ loodregt op bet vlak Z,0,X, is,

zal dus bet vkak Z,0,X, ook door OZ gaan. Alzoo staat dan 0,Y, loodregt op bet

ylak dat door OZ en bet punt 0, kan gebragt worden, terwijl de assen 0,X, en

0,Z, in dat vlak liggen en blijkens de waardcn van u"^, «„2, c'^ en c,,^ nocb door

bet punt gaan, nocb een van beide evenwijdig met OZ loopen (zie Fig. 18).

Het verdient opmerking dat hier (en in dc volgende gevallen zal men bet

zelfde kunnen opmerkcn) de onbepaaldbeid der riglingen van OX en OY geen

den minsten binder beeft tocgebragt, aan de aanwijzing, door middel der al-

gemeene formulen, van den bepaalden stand der nieuwe hoofdassen.

Was |9^ +^^ =0 en lag dus bet punt 0^ op de bepaalde centrale hoofdas

OZ, dan zou de vergelijking zijn

(U—A)^(U—C—r^) = 0,

en dus tot wortels hebben A, A en C -1- r'\ Volgens (9) is bet verscbil der

centrale hoofdmomenten P M

—

h"^ M = (A—C) M; naargelang dus dit ver-

scbil > , < of = r' M, zal ook A—C > , < of = r^ dus A > , < of = C + r'

zijn; voor deze drie verscbillende gevallen hebben wij dus:

D„ = C + rS D = A = D, =B>D„>C,
T)==C + r\ D > A = D, =B = D„>C,

D = D, = D, == C + r\ D == A -= D, = B = D
, > C;

en raadplegen wij nu weder de formulen (20), dan vinden wij:

voor r' < A—C, c,,' = 1 benevens een aantal uitdrukkingen o, zoodat dan dc
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as 0,Z, langs OZ valt, terwiji 0,X, en 0,Y, geen bepaalden stand veikrijgen

(zie Fig. 19) en de nieuwe hoofdmomenten zijn:

/( 2 M = /fc,2 M = /(' M + r^ M = k-' M + rMI , // M = /= M ;

voor r' > A — C;, vindon wij, behalve oiibepaalde uitdrukkingen, c- = l,

I'H dan loopt OX^ langs OZ, lerwijl Y, en Z, gcon bepaalden stand ver-

krijgen (zie Fig. 20), zijnde:

/,,2 M = r- M , A 2 M = l;' M =- /r- M 4- r^ M = k- M + r'' M ;

voor r^ = A — C, geven al de Ibrmulen ('20) vormon l, en dan bcbben

de assen OX^ O^Y, en OZ geen van drieen eon bepaalden stand (zie Fig.

21), zijnde voorts:

/,
2 M =, ^.2 M = / 2 ji = /;? M _^ ,.7 ji 3= k^ M .^ ,.2 M = P M,

Hier doet zicb dus bet merkwaaidige geval van drie onderling gelijke

nieuwe hoofdmomenten voor. Voorts kunnen wij nog opnierken, dat voor

A = B de meergenoemde byperbool wel verdwijnt, maar dat men, door R

langzamerhand tot A te doon naderen, altijd een punt bekomt, waar de to|»

van die byperbool vcrdwenen is. In bet iaatste geval nu was de plaats van

het punt 0^ juist waar die top zou verdwijncn, terwiji in de gevallen van

Fig. 19 en 20 bet punl 0, aan deze of gene zijde van dien verdwenen

hyperbooltop viel.

'Was niet jr + q"" maar r'^=0, en lag dus bet punt 0, in een vlak, door

bet zwaartepunt loodregt op de bepaalde centrale boofdas OZ gebragt, dan

zou de vergelijking zijn

(U—A) (U—G) {V—A.—p-'—q'') = ,

en men bad

D = A + p- 4- 5' , D > A = D, = B > D„ = C

,

waardoor men, bebalve een aantal onbepaalde uitdrukkingen, vinden zou:

c 2 = 1 , «2^-)-, «2==0, «,/=0;

bier loopt dus de as OZ evenwijdig met OZ, terwiji OX, en 0\', in een

vlak loodregt op de bepaalde centrale boofdas OZ liggen, en wel zoodanig,

dat 0,X, door bet punt gaat (zie Fig. 22). Voor de nieuwe hoofdmo-

menten vindt men dan:

h ' M = /i^ M = k^ M , k 2 M = A.2 M + (p^ + 9*) M , n M = Z^ M + (y + g'') M.

13
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Onderstollen wij ten andere, dat twee centrale hoofdmomenten onderling

gelijk en grooter dan het derde zijn, zoo is A > B = C en do vergelijking

(18) wonlt

(U-E) j(U-A) (U-B)-p^- (U-13)- (r + r') (U-A)[ = ,

zoodat het tot have wortcls niets afdoet hoe groot q en r ieder afzonderlijk

zijn, indien slochts de Avaardc van q'^ + r- onveranderd blijft. Voorts aan-

nemendo dat p'^ en q- + r- geen van beide nul zijn, heeft men hier eenen

wortel grooter dan A, eenen wortel tnsschen A en B, en eenen wortel gelijk

B; en bijgevolg de opvolging

1) > A > D > 15 == L)^ = C
;

hier de rormulen (20) en (22) raadplegende, vindt men, even als in het geval

van Fig. 18, dat de as OZ^ loodregt staat op een vlak, door het punt 0, en

de bepaalde centrale hoofdas OX gebragt, en dat de assen 0,X^ en 0,Y in

dat vlak liggen zonder door le gaan of een van beide evenwijdig met

OX te loopen (zie Fig. 25).

Was q'' + )•- = en lag dus het punt 0^ op de bepaalde centrale hoofdas

OX, dan zou de vergelijking zijn

(U—B)-^ (U-A-;j^) = 0,

en tot wortels licbben A + p'% B en B; hier is dan

D = A + p^ D > A > D, = B = D„ = C ,

waardoor men vindt a^ = i, zoodat nu OX langs OX komt, terwijl 0,Y, en

0,Z, geene bepaalde rigting verkrijgen (zie Fig. 24), en de nieuvve hoofd-

momenten zijn:

/( 2 M = h^ M , k,- M = i,m = k' M + p- M = i^ M + p^ M.

Was echter niet q- + r- maar p"^ = 0, en lag dus het punt hi een

vlak, door loodregt op de bepaalde centrale hoofdas OX gebragt, dan zou

de vergelijking zijn

(U- A) (U— B) (U—B—(7^—r^) = ,

en tot wortcls hebben B -\- q"^ + r-, A en B. Het verschil der centrale

hoofdmomenten is nu k'M.— A^ M = (A — B] M; naargelang dus dit ver-

schil >, < of == {q- + ?') M is, zal ook A — B >, < of = q"- + r-, dat is
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A >, < of = R + <j(^ + >'^ zijn. Voor dezc verschillende gevallon li('l)l)ca

wij (Ills :

D = B + ry^ 4- r^ , D = A > D, > B = D„ = C ;

D=B + ry^+r2, D> A= D, >B = D„=C;
D = D = B + -;^ + r^ , D --= A = U, > B = D,, = C ;

wedcrom de forniulen (20) en (^'i) raadplogende^ koiiit «m- dan^ met voor-

hijgang dor vornien o."

voor r/''' + r- < A — B , a' = 1 ,
«= = , « ^ = + , «_2^0,

waaruit blijkt dat in dit gcval 0,X, evenwijdig met OX loopt, en U V, door

liet punt gaat, zoodat liierdoor dc rigting van OZ van zelve hepaald is

(zie F'ig. 25), terwijl men heel't:

k,^ M = /," M + [q- + r'-) M , k^ M = k^ M =- P M , //- M = I' M + (7- + »-^)M
;

voor 5'^ +r- > A — E, a ^ -= 1 , «^ = + , « ^ ^ , « / = ,

als wanneer Y_ evenwijdig met OX loopt en 0X_ door liet jiunt gaat,

waaruit weder de stand van OZ, volgt (zie Fig. 26) terwijl men heeft;

*,* M = k-" M =-- r- M , )t,2 M = /i^ M = ((/^ + r2)M , Z,^ M = P M + (v^ -\- r^) M ;

voor (j^ -\' r'^ = A — B , n,,^ = eii «,'' = ,

als wanneer 0,Z, vooreerst blijkens « /^ = de as OX regthoekig krnist, en

verder blijkens « - = loodregt staat op de lijn die het punt 0^ met het

zwaartepunt vereenigt, bebbende hier wederom OX, en Y, geen bepaalden

stand (zie Fig. 27); voor de waarden der nieuwe hoofdmomenten vindt men bier

:

A,i M = i(;,^ M' = /(2 M + (</^- + ri; M = ^-^ M = /» M , l^^ M = /m + {(f- + r^] M.

Wat de drie laatste gevallen betreft, merken wij nog op, dat de vroeger

aangewezene ellips, voor B = C in een cirkel overgaat, tot vergelijking beb-

bende y' + z^ = X— B, en dat dus het gevai van Fig. 25, 26of27plaats

heeft, naargelang bet punt 0, binnen of buiten dien cirkel, dan wel op don

omtrek genomen wordt.

De boven verkregene uitkomsten, voor bet geval dat er onder dc drie cen-

trale hoofdassen slechts eene eene bepaalde rigting heeft, iaten zich in het

volgondo ovorzigt zanionvatten, waarin kortheidshalve door ch M is voorge-

1 3 -



28 ()\ui:rzoek, hoe de iugtingen van de hoofdassen der ligchamen.

stcld liet product van de massa dcs ligchaaiiis met het vierkant van den al-

stand waarop de nieuwe oorsprong van het zwaartepunt verwijderd is:

I.iAT DE
<1ECWE OORSPRONG
OEXOMEN ZIJN :

I.AAT ONDER
DE CENTRALE
HOOFDASSEX
BENE BE-

TAALDE RIG-
TING hebben:

EN ZIJ IIET

VERSCllIL VAN DE
CENTHALE

UOOFDMOMENTEN :

Willckeurig; met uitsluiting fde kleinste;

der twee nagenoemde stan-
j

den

;

'de grootste

;

DAN ZULLEN DE VOLGENDE NIEDWE HOOFDASSES
LIGGEN IN BET VLAK, DAT DOOR DEN NIEDWEN OOR-

SPRONG GAAT, EN WAAR TETENS DE CENTEALE HOOFDAS
DIB EENE BEPAALDB RIOTING HEEFT,

IN GELEGEN IS ;

naar welgevallen ; de middelbave en kleinste

;

iiaar welgevallen; ! de grootste en kleinste;

LOODREGT OP IS;

(de grootste;)

(de middelbare;)

trale lioofdas van bepaalde

rigting gebragt

;

Tn de centnile lioofdas van

bepaalde rigting;

[ de kleinste; J

grooter dan (f*M;de middelb. (en kleinste;) de middelbare en grootste:

• ' I-Ip!,,,,,,, , , , ,
dekleinste; J kleiner dan d^Mjde kleinste (en mid^lelb. ;) de kleinste en grootste

In hetvlak, doorhetzwaarte-' >
' ^ '• o

.

punt loodrogt op de cen
gelijk aan d^M; de twee gelijke kleinste;! (de grootste;"!

!

degrootste; naar welgevallen ; de kleinste (en grootste ;)de kleinste en middelbare:

dekleinste; naar welgevallen; [de kleinste;) :
do twee gelijke grootste;

!

grooter dan rf^M; (de grootste;)
]
de twee gelijke kleinste;

kleiner dan d'-JI; (de kleinste;)
I

de twee gelijke grootste;

I gelijk aan c/-M;
j

geene bepaaldelijk ; I geene bepaaldelijk.

Ten aanzien van dit overzigt merken wij op: dat alleen in het laatste

geval de stand van alle drie de nieuwe hoofdassen oiibepaald is; dat de stand

van twee dier hoofdassen onbepaald is, waar twee gelijke genoemd worden;

dat overigens deze opgaven voldoende zijn om de verschillende standen der

nieuwe hoofdassen aan te wijzen, maar desniettemin de tusschen haakjes ge-

stelde als overtollig nioeten aangemerkt worden, omdat zij noodzakehjk uit

de anderen volgen; en dat eindelijk de nieuwe hoofdassen niet door het

zwaartepunt des ligchaams zuUen gaan, dan voor zoo ver dit noodzakelijk

uit de aangewezene hgging voortvloeit.

Bij sommige ligchamen zijn de inomenten van traagheid ten opzigte van

alle assen, die men door hun zwaartepunt zou kunnen Irekken, even grout.
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Alsdaii hcbbeii de centrale lioofdassen gcen van alien oeno liepaalde rigtiny,

en kan elk slelsel, van drie elkander in hot zwaartopunt regllioekig snij-

dcnde lijnen, voor cen stelsel lioofdassen gehouden worden. Ook indilgcval

leveit de voorgaande algomeene oplossing wel eenige merkwaardige Ijijzoii-

derheid op.

Men heeft dan A = H = C, waardoor de derdemagtsvergelijking (18) overgnar in

(U—A)^ (V—A—p-'—q^— r') =

en lot wortels verkrijgt A + ^j' + q- + r', A en A. Hier komt dus wei

de waarde van cP = p^ -\- 9^ + r- in aanmerking, maar zai het overigens

onverschillig wezen, hoc groot p, q en r ieder in het bijzonder zijn; en dit

is een noodzakelijk gevolg van den onbepaalden stand dor centralo hootVl-

assen. Hier hebben wij alzoo:

D = A + fZ\ D > A = D, = B = D,, = C ,

waaruil al dadelijk bl'ijkt, dat voor elken nieuwen oorsprong twee nieuwe

hoofdmomenten onderling gclijk en grooter dan het derde zijn. Dns kan ook

alleen de nieuwe hoofdas, tot het kleinere dordo hoofdmoment bohooronde,

eenen bepaalden stand verkrijgen.

Alsnu gcven al de fornnilen ('20) naar behooren onbepaalde uitdrukkingon •

niaar do formulen (22) geven a'^ = d\a'^ = ^ ^n « - = «, vvaaruit echter nog

niet volgt dat «, en «„ onbepaalde waarden hebben. Inimers is volgens (12)

ook «'
-i- «,^ + «„2 = (P, en dus moot u^ -}- «/ + «/ = «^ zijn, hetgeen on-

mogelijk is, tenzij « ^ en .^^^ ieder in het bijzonder nul zijn. Wij hebben dns

a'^ ^= d- , «,^ == en a,,"^ = ,

waaruit volgt dat in dit geval de as O^X^ door het zwaartepunt gaat, tor-

wijl O^Y, en O^Z^ geenen bepaalden stand verkrijgen (zie Fig. 28). Het

moment op deze bepaalde nieuwe hoofdas 0,X, is dan gelijk aan het mo-
ment ton opzigte van elke door het zwaartepunt gaande as, en wordt door

de twee onderling golijke nieuwe hoofdmomenten met de hoeveelheid cP M
overtrollcn.

Het is bekend, dat, zoo men voor de momenten van traaghcid eens lig-

chaams, ten opzigte van drie door het zwaartepunt getrokkene regthoekigo

lijnen, gelijke waarden vindt, die lijnen een stelsel hoofdassen uitmaken.

Blijkens hot boven gevondene, zal men alzoo bij zulk een ligchaam geen

ander stelsel hoofdassen kunnen aanwijzen, dan een zoBdanig, waarvan eene
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as door liet zwaartepunt gaat, en dc beidc overigen, behoudcns do io<fllio(!-

kitfhoid dor dric assen, eon onbepaaldcn stand liol)l)en.

§ ^J.

Na het voorgaande wordt lict nu gemakkelijk: oEenen nieuvven oorsprong,

met de daaruit voortvlocijende rigling der nieuwe lioofdassen, zoodanig tc

bepalen, dat de nieuwe hoofdinomenten gegevene waarden verkrijgen."

Ter oplossing van dezc vraag, zijn nevens A^ B en C de grootlieden I),

D en D^ gegeven; de formulen (20) wijzen dus onniiddcllijk de rigting der

nieuwe hoofdassen aan; en tot bepaling van den nieuwen oorsprong, hebben

wij, volgens (IG) en door lettervervanging, onmiddellijk:

, _ (D—A)(U—A)(D,—A)
^ (A-B) (A-C)

^^(D-BMD^--B)(D„-B)
^ (B-C) (B-A) ' (

^^^ _ (D-C) (D-C) (D,

-

C)
_ ]

(C—A) (C—B)
' /'

en Jief komt er dus slechts op aan le weten^ of al doze waarden bestaaii-

baar zijn. Zijn zij bestaanbaar^ dan leveren zij, door de dubbele teekens,

die men aan de waarden van p, q en r geven kan^ aclit punten voor den

begeerden nieuwen oorsprong op, immers in de ondcrstelling dat geen der

waarden (25) nul wordt. Doze acbt punten liggen alien even ver van het zwaarte-

punt en bij paren op eene regie lijn, die door het zwaartepunt gaat. Voor

de beide punten, tot zulk een paar behoorende, hebben de hoofdassen, zoo

als reeds in § 4 is opgemerkt, evenwijdige rigtingen.

Aannemende dat de gegevene grootheden alien ongelijk zijn, kunnen wij

A > B > C en D > D > D^^ blijven stellen; schrijven wij nu de waarden

van /)% q^ en r* in zulk eenen vorm, dat de noemers positief zijn, en on-

derstellen wij dat p, 9 of r geen van drieen nul zijn, dan wordt in devormen

., = (D-A)(D —A)(D,— A)

^ ' (A—B)(A—Cj
(D—B)(D,—B)(D„—B)

1' =
(A—B) (B—C)

(D -C) (D—G) (D„—C)
(A—C) (B—C)
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tot do heslaanbaarhcid gcvorderd, dat ook alle drie de tellers positief zijn.

Indian D, D_ en D alle drie grooter dan A, dus zoovcel to meer alio drie

grooter dan 13 waren, zou de teller van q^ negaticf zijn; indien deze groot-

heden alle drie kleiner dan A waren, of ook indien slechts ecn van dricen

kleiner dan A was, zou de teller van p^ negatief zijn; een v,'in dricen moot

dus grooter dan A, en twee er van kleiner dan A zijn, dat is, wij mooleu

hebben

D > A , A > D, ea A > D„ ;

is nu deze voorwaarde vervuld, dan is ook D > IJ en dan knnnen I) en

D„ niet beide grooter of beide kleiner dan B zijn, zonder den tellr.r van

q- negatief te maken, en wij moeten dus ook nog hebben

D > B en B > D,,

;

en daar alsdan ook D>G en D, > G is, zal de teller van )•• niet positiet

knnnen zijn, zonder dat ook nog

D, >C

is; al deze voorwaarden zanientrekkende, vinden wij alzoo dat tot de bestaan-

baarheid van p, q en r gevorderd wordt:

D>A>D,>B>D„>C;

dat wil zeggen: indien men de zes gegevene grootheden A, B, C, D, D en D,

naar hare afdalende grootte rangschikt, zal de eersto tot bet drietal betref-

fende de nieuwe hoofdassen, de tweede tot bet drietal bctretTende de centralc

hoofdassen, moeten behooren, en zoo telkens bij afwisseling.

Zijn de gegevens met deze voorwaarde in strijd, dan is bet onmogelijk

den begeerden nieuwen oorsprong aan te wijzen; voldoen do gegevens aan

deze voorwaarde, dan worden ook al de lioeken tusschen de assen bestaan-

baar, zoodat dan de nieuwe oorsprong door de formulen (25), en de rigting

der tot dien oorsprong behoorende nieuwe hoofdassen door de formulen (20)

wordt aangewezen.

In § 4 is gebleken dat men, bij bet aannemen van een willekenrigen

nieuwen oorsprong, steeds voor do grootheden D , D , D , waarden zal vin-

den, die binnen de grenzen (19) vallen; bier daarentegen blijkt, dat wanneer

men een nieuwen oorsprong wil vinden, waarbij deze grootheden gegevene

waarden verkrijgen, die gegevens binnen dezelfde grenzen moeten genomen
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worden, om liet bestaan van den nieuwen oorsprong niogelijk le niakoii.

Hoezeer hel eene blijkbaar een noodzakelijk gevolg van bet andere is, verdient

bet wel eenige opmerking, dat bet bestaan dier grenzen zoo onmiddeHijk,

iillcen uit de Ibrmulen ('23), kan afgeleid worden. Even zoo is bet opnier-

kenswaardig, dat al de wijzigingen, die de opvolging (19) later door bijzon-

dere ondersteHingen onderging, door de fomiulen (25) worden toegelateu,

zoodra men slecbts opnierkt, dat de bestaanbaarbeid, boezeer zij negatieve

waarden voor p-, q"' en r- verwerpt, niet uitsluitend posilieve waarden voor

die vierkanten eiscbt, en zeer wel toebiat dat die vierkanlen, betzij nul, bel-

zij onbepaald worden. Dit laatste zal ecbter niet gebeuren zoo lang de zes

gegevene grootbeden alien ongelijk zijn; en zoo lang blijft ook de opvolging

(19) eene noodzakelijke voorwaarde tot de bestaanbaarbeid des nieuwen

oorsprongs.

% 10.

Bescbouwen wij tbans de vraag der voorgaande § in de onderstelling, dat

er onder de zes gegevene grootbeden twee of meer gelijke voorkomen. We-
gens de aangenomene onderscbeiding der coordinatcn-assen zal dan ecbter

onder bet drietal grootbeden A, B en G geen volgende grooter dan een voor-

gaande zijn, en betzelfde zal met bet drietal grootbeden D, D en D, plaats

bebben. De voorwaarde (19) wordt dan nu ook in bet algeineen, dat van

de zes grootbeden D, A, D,, B, D„ en C, in de bier genoemde volgorde ge-

nomen, geen volgende grooter dan een voorgaande mag wezen, en dat men

dns moet hebben:

D^A^D ^B^ D, ^ C; (24)

kunnende overal eene willekem'ige keuze uit de teekens > en = gescbieden.

Voor zoo ver men evenwel gelijktijdig D = A, D, = B en D^ = C zou willen

nemen, zou blijkbaar bet nieuwe stelsel boofdassen identiek met bet stelsel

centrale zijn, zoo dat de gevallen waarin men de gegevens zoo zou willen

npnien, dat men bad

D = A > D, = B > D„ = C (25)

blijkbaar verworpen moeten worden.

Het aantal verschikkingen met berbalingen vijf aan vijf, waarvoor de twee

teekens > en = vatbaar zijn, is 2^ = 52, zoo dat in de aangewezene voor-
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waarde (24), door alle mogelijke kouzen iiit de teekens > en = tc doen,

32 gevallen mogelijk zijn. Zoo men hiervan de 4 gevallen in (25) be-

grepen verwerpt, blijven er 28 over, en het zijn juist deze 28 gevallen,

waartoe vroeger de beschouwingen in § 4—8 geleid hebben, en die elk

door eene verschillende Figuur zijn aangewezen geworden. Het is dus vol-

doende lelkens de uitkomst van eene dier vroegere beschouwingen te herne-

men, oni de vraag van § 9 opgelost te zien bij elke mogelijke onderstelling,

die men omtrent de gelijkheid van twee of nieer der zes gegevens A^ B,

C^ D, D^ D zou kunnen aannemen.

Tot nadere opheldering laten wij bier eene opgave volgen van al de 32

mogelijke gevallen^ die^ door de genoemde verschikkingen der teekens > en

= , in de voorwaarde (24) begrepen zijn^ met aanwijzing welk der vroeger

verkregene 28 Figuren tot elk geval behoort:

D > A > D, > B > D„ > C rig. 1

D > A > D, > B > D„ = C // 8

D>A>D, >B = D, >C >f 6

D > A > D, > B = D,, = C // 23

D > A > D, = B > D,, > C // 5

D > A > D, = B > D, = C // 17

D > A > D, = B = D > C // 7

D > A > D, = B = D
,

= C // 24

D > A = D, > B > D, > C // 3

D > A =* D, > B > D,^ = C // 15

D > A = D, > B = D
,
> C // 11

D > A = D, > B = D„ = C // 26

D > A = D, = B > D, > C // 18

D > A = D, = B > D,, = C // 22

D > A = D = B = D„ > C // 20

D > A = D, = B = D„ = C // 28

D = A > D, > B > D
,
> C // 2

D = A > D, > B > D,, = C // 14

14
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D = A > D^ > B = D„ > C Pig. 10

D = A > D, > B = D_ = C // 25

D = A > D = B > D, > C n 9

D = A > D^ = B > D, = C vervalt.

D = A > D, = B = D,, > C Pig. 12

D = A > r)_ = B =. D^, = C vervalt.

D = A = D, > B > D,, > C Fig. 4

D = A = D > B > D = C '/ 16

D = A = D > B = D
,
> C // 13

D = A = D > B = D,, = C // 27

D = A = D, = B > D„ > C // 19

D = A = D, = B > D„ = C vervalt.

D = A = D, = B = D„ > C Fig. 21

D = A =- D, = B = D„ = C vervalt.

Oni overigens de gevondene uitkomsten zoo duidelijk mogelijk door de

aangehaalde Figuren voor te stellen, zijn in die Figuren de hoofdassen,

zoowel van het centiale als van het nieuwe stelsel, voor zoover zij^ belioudens

de onderlingc regthoekigheid der drie assen_, geenen bepaalden stand hebben,

weggelaten.-OD^

Wat de rigting der nieuwe hoofdassen in het al^nieene geval van Fig. 1

betreft, blijkt uit (19) en (21) dat, zoo f, q en r alle drie positief zijn

b c

genonien, ook de verhoudingen - en - positief zijn, en dus a, h en c alle

b c

drie hetzelfde teeken hebben ; dat dan echter -~ en j beide negatief zijn, en

dus 6, en c beide het tegengestelde teeken van a, hebben; tervvijl ^'positief

en — negatief is, en dus a^^ en 6,, beide in teeken verschillen van c„. Hieruit

volgt: dat eene lijn, uit evenwijdig met 0,X, getrokken, altijd binnen
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den drievlakkigen lioek OXYZ zal vallen, dat is binnen de drievlakkige

lioeken in welke x, y en z alio drie posilief of alle drie negalief zijn; dat

eene lijn, uit evenwijdig met 0_Y, getrokken, zal gelegen zijn binnen de

drievlakkige hoeken waarin men heeft x =—, y = -\- en 2=+ ofa;=+,

y = — en 2; =— ; en dat eindelijk eene lijn^ door evenwijdig met 0,Z,

loopende, zich binnen de drievlakkige hoeken zal bevinden waar men heeft

x= -{-,y = + en z=-— oi x =—, y = — en s = +.

Zijn p, q en r niet alle drie positief, dan zal men dezelfde verandering

van teekens die p, q of r mogten hebben ondergaan^ slechts in de teekens

der overeenkomstige coordinaten x, y en z behoeven aan te brengen, om
uit het reeds gezegde telkens te vinden, binnen welke drievlakkige hoeken

de lijnen zullen vallen, door evenwijdig met de nieuwe hoofdassen ge-

trokken.

Deze opmerking komt overeen met hetgeen reeds, aan het slot van § 5,

voor een paar bijzondere gevallen is aangewezen. Zij verschaft in alle ge-

vallen eene duidclijke aanwijzing van den loop der nieuwe hoofdassen, wier

naauwkeurige rigting verder uit de berekende waarden van a. h, enz. moet

worden afgeleid.

% 12.

Ten slotte moge hier nog eene korte verzameling volgen van de voor-

naamste gevolgen, die uit het voorgaand onderzoek zijn voortgevloeid

:

A. Het is onmogelijk in een ligchaam een stelsel van drie hoofdassen

aan te wijzen, zoodanig dat de momenten ten opzigte van alle drie die assen

grooter zouden zijn, dan het grootste moment ten opzigte van eene door

het zwaartepunt gaande as.

B. Zoo een stelsel hoofdassen het zwaartepunt niet tot oorsprong heeft,

kan men in het algemeen altijd een tweede stelsel van hoofdassen, even-

wijdig met die van het eerste stelsel, aanwijzen; dit tweede stelsel heeft

dan den oorsprong op gelijken afstand van het zwaartepunt, in juist tegen-

gestelde rigting. In het bijzondere geval echter, dat de oorsprong van

een stelsel hoofdassen op eene centrale hoofdas ligt, is de verplaatsing van

den oorsprong langs die centrale hoofdas toereikend, om de hoofdassen even-

wijdig met hare vorige rigtingen te doen blijven.

14*
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C. Begeert men eeii stelsel hoofdassen to vinden, zoodanig dat een dezer

assea door het zwaartepunt des ligchaams gaat of (bij onbepaaldheid) kan

gaan, dan is het daartoe in het algemeen noodig en voldoende, den oor-

sprong op eene centrale hoofdas te ncmen. In het hijzondere geval dat

onder de centrale hoofdmonienten twee onderling gelijke voorkomen, kan

tot hetzelfde doel den oorsprong genomen worden, hetzij op de bepaalde

centrale hoofdas^ hetzij in een vlak door het zwaartepunt loodregt op die

centrale hoofdas gebragt.

D. Begeert men een stelsel hoofdassen te vinden, zoodanig dat er twee

onder gevonden worden, wier vlak door het zwaartepunt des ligchaams gaat,

dan is het daartoe in het algemeen noodig en voldoende den oorsprong te

nemen' in een vlak door twee centrale hoofdassen gebragt. In het hijzondere

geval echter, dat onder de centrale hoofdmonienten twee onderling gelijke

voorkonien, kan tot hetzelfde doel de oorsprong willekeurig genomen worden.

E. Begeert men een stelsel hoofdassen te vinden, zoodanig dat de mo-

menten ten opzigte van twee dier assen onderling gelijk en kleiner dan het

derde zijn, dan is het in het algemeen noodig en voldoende den oorsprong

te nemen op eene ellips, wier groote en kleine assen respectievelijk langs

de grootste en middelbare centrale hoofdassen liggen, en in grootte, uit de

verschillen der centrale hoofdmonienten, door de formulen m = ^z {P— h-),

n = v' [k'^ — /r) kunnen herekend worden. De verkregene hoofdas, tot het

derde moment behoorende, zal de ellips raken; en door den oorsprong langs

de ellips te verplaatsen, verandert de waarde van dat derde moment niet,

maar de onderling gelijke worden grooter of kleiner naargelang deze ver-

plaatsing eene verwijdering van of eene nadering tot het middelpunt is.

Voor het hijzondere geval, dat onder de centrale hoofdmonienten twee on-

derling gelijke, grooter dan het derde, voorkonien, wordt de genoemde ellips

een cirkel; hoe men dan ook den oorsprong langs dien cirkel verplaatst,

zullen de momenten ten opzigte van de hoofdassen die men verkrijgt, de-

zelfde waarden behouden; en de kleinere onderling gelijke, zullen gelijk

zijn aan de onderling gelijke centrale hoofdmonienten, die onder deze de

grootere zijn.

Voor het hijzondere geval dat onder de centrale hoofdmonienten twee on-

derling gelijke, kleiner dan hot derde, voorkomen, moet tot het hier beoogde

doel de oorsprong genomen worden op de* bepaalde centrale hoofdas, en
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biiiiiL'ii zekereii al'staml van liet zwaartepunl;, die uit liet verscliil dcr ci^ii-

Irale hoofdmonieulen, door de formule f = V {P — A-^) kan wordeii ln'-

lokend.

F. Begeert men een stelsel lioofdassen te vinden, zoodanig dat de iiio-

inenten ten opzigte van twee dier assen onderling gelijk en grooler dan het

derde zijn, dan zal het in het algemeen noodig en voldoende zijn^ den oor-

sprong te nemen op eene hyperbool, wier eerste en tweede assen respectie-

velijk langs de grootste en kleinste centrale hoofdassen liggen, en in groottc

uit de verschillen der centrale hoofdmomenten kunnen worden berekend door

de formulen w' = i/
(/*

—

k^) en n = V (k"^ — h"^). De vcrkregene hoofdas

lot het derde moment behoorende, zal de hyperbool raken, en de waarde

van dat derde moment zal onveranderd blijven, zoo men den oorsprong langs

de hyperbool verplaatsl; maar de onderling gelijke momenten worden grooter,

naargelang de oorsprong zicli verder van het middelpunt der hyperbool ver-

wijderl.

Voor het bijzondere geval dat onder de centrale hoofdmomenten twee on-

derling gelijke zijn, kan men hier, tot het beoogde doel, den oorsprong op

de bepaalde centrale hoofdas nemen; en wel, zoo deze tot het kleinere cen-

trale moment behoort, willekeurig; doch zoo de bepaalde centrale hoofdas

tot het grootere centrale hoofdmomenl belioort, verder van het zwaarlepunt

dan op den zoo straks genoemden afstand /".

G. In een ligchaam een stelsel hoofdassen te vinden, ten opzigte waarvan

alle drie de momenten onderling gelijk zouden zijn, is alleen mogelijk, in-

dien er onder de centrale hoofdmomenten twee onderling gelijke kleiner dan

het derde zijn. In dit geval moet de oorsprong bepaaldelijk genomen wor-

den op de centrale hoofdas, die tot het genoemde derde moment hehoort, eu

wel juist op den meergenoemden afstand f van het zwaartepunt.

H. Voor het bijzondere geval eindelijk, dat de centrale hoofdmomenten

alle drie onderling gelijk zijn, en dus het ligchaam, ten opzigte van alle

mogelijke door het zwaartepmit gaande assen, gelijke momenten van traag-

heid heeft, zal elk ander stelsel van hoofdassen de eigenschap hebben, dat

eene er van door het zwaartepunt gaat; zoodat het moment ten opzigte van

deze gelijk aan het centrale moment is, terwijl de beide andere hoofdassen

geenen bepaalden stand verkrijgen, en de onderling gelijke momenten, te haren

opzigte, grooter dan het centrale moment zijn.
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Hovcndien zou men nog kuiinen opmerken, dat, door liot vooigaande on-

derzoek, liet bewijs van het bestaan der lioofdassen voor eenen willokeurigen

oorsprong, tcruggohragt wordt tot het bewijs, dat er door het zwaartepuni

diie hoofdassen kunnen worden getrokkcn. Deze opmerking is echter van

weinig of geen belang, omdat, zoo als men weet, het genoemde bewijs, ge-

heel onafhankelijk van de plaatsing van den oorsprong is, en dus niet een-

voudigor wordt, door bet zwaartepunt als oorsprong to kiezen.
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Toen ik mij in de laatste maanden van het vorig jaar met de bewerking

cener rangschikking van de zoogdieren bezig hield, werd^ bij het raadplegen

van het werk van Prof. Burmeister over die klasse van dieren in Brazilie *,

mijne aandacht gevestigd op het geslacht Icticyon van Lund, hetwelk B. oii-

der de Miistelina gerangscbikt had. De verdienstelijke dierkundige van Halle

had bij zijne rcis dat diergeslacht zelf niet gevonden, en hetgeen hij dien-

aangaande mededeelt was derhalve aan de beschrijving vari Lund ontleend.

Toen ik daardoor werd opgewekt cm Lund zelven te raadplegen, wiens ar-

beid, waarin de Icticyon beschreven werd, in het elfde Deel der Natuur- en

Wiskundige Verhandelingen van het Koninklijk Gezelschap der Wetenschap-

pen te Koppenhagen voorkomt, herkende ik aanstonds in zijne afbeelding f
eene diersoort, waarvan het RijksMuseum van Natuurlijke Hi.storie twee voor-

werpen bezat, onder den, niet in druk bekend gemaakten naani van Canis hra-

chyurus. Daar van een dezer voorwerpen, waarvan de opgevulde huid bevvaard

* H. BuEMEiSTER, SystematiscJw Uebersicitt der Thieve Brasiliens. Ersler Theil. Sdui/clhiere. Ber-

lin 1854. 8". S. 103-107.

t Del Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.i Nuturvidenskuhetige og Mathematiske Aflinndlm-

ger Kite Deel. Kjobenhavn 184.5 S. 61 Tab. 41.
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is, ook ceil geraainle aanwozig was^ werd alle onzekerheid dienaangaande op-

goheven. De nog altijd, met leveiidigc belangstelling in den voortgang der

wetenschap^ weikzanie Directeur Temminck, wien ik deze bijzondeiheid me-

dedeelde, gaf daaraan zijne bevestiging door dadelijk te zorgen, dat de vroe-

gere benaming voor die van Lund, Iclicijon vcnaticiis, op de voorraelde voor-

werpcn plaats niaakte.

Ilet bezit van twee voorwerpen on van een skelet eener diersoort uit de

binnenlanden van Brazilie, welke door Lund, die nu reeds eene reeks vanja-

ren in Brazilie gevestigd is, zeldzaani wordt genoemd, zou, hoezeer op zich

zelve belangrijk, echter geene aanleiding tot eene wetenschappelijke mededee-

ling aan de Akademie geven, wanneer niet Burmeister, wiens werk zeker

meer algemeen in de handen der natuuronderzoekers konien zai, dan dat van

Lund, eene beschouwing over de systematische rangschikkiug van dit dier-

geslacht had voorgedragon, welke van die van Lund afweek. De gelegenheid

om naar eigen onderzoek tusschen deze verschillende meeningen eene keuze

te doen, mogt ik niet ongebruikt laten. Ik veroorloof mij derhalve de Aka-

demie eenige oogenblikken over deze diersoort bezig te houden, en begin, oni

de kortheid in mijne niededeeling te bevorderen, met reeds in den aanvang

als de slotsom van mijn onderzoek op te geven, dat de Icticyon tot de groep

der Honden en geenzins tot de Wezels behoort. Ik zoude bijkans durven gis-

fen, dat de Heer Burmeister nooit tot het tegenovergcsteld gevoelen geko-

men zou zijn, wanneer hij het dier zelf onderzocht had.

Het geslacht Canis van Linnaeus vornit, als men er de Hyaena s van af-

trekt, eene kleine, zeer natuurlijke familie. De Hyaena's zijn niet zoo zeer

onderscheiden door het gemis van een dnim aan de voorpooten, welk ken-

merk althans ook bij eene enkele soort der ware honden, Canis pictus, opge-

merkt wordt, dan wel door een geringor getal en eenen anderen vorm der

maaltanden; daarin, zoowel als in andere kenmerken, komen de Hyaena's na-

der met de civetkatten dan met de honden overeen. De groep der honden

blijft, na verwijdering der Hyaena's, eene wel begrensde afdeeling der roofdieren,

waarvan de vos, de wolf en de onderscheidene huisdieren, die men gemeen-

lijk, als verscheidenheden van eene soort, onder den naam van Canis famili-

aris zamenvat, als bekende voorbeelden, een voldoend begrip kunnen geven.

Men kan de tot nog toe ontdekte soorten tot twee geslachten brengen; Otocyon

van LiCHTENSTEiN en Canis. Het eerste geslacht bevat voor als nog slechts

eene enkele soort, die in Zuid-Afrika te huis behoort. Zij moot niet ver-
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ward worden met den Fennec van Bruce, den Cerdo of Zenh, wclke oene

ware hondonsoort is, die in Nubie to hnis betioort.

Tot rcgt versland dor ondcrscheiding van zoogdierengeslachten is eene

naaiiwlceurige kennis der tanden van iict groolsle aanbelang, Bij de versebcn-

lende dieren vindt men aan wederszijde in de boven- zoowel als de onder-

kaak een maaltand, die de overige in grootte overtreft en met eon scherp-

snijdenden rand op de kroon voorzien is. F. Cuvier heeft aan dezcn tand den

naam van carnassiere gegeven, eene benaming, weike genoeg aanduidt, dat deze

kies meer dan eenige andere tot bet verscheuren van bet vieesch, waarmede de

roofdieren zich voeden, dienstig is. Daar elke helft der onderkaak een bei-

boom vornit waar de aanwending der kracht lusschen bet sleunpunt en de last

plaatst heei't, zoo is bet biijkbaar, dal de voorste tanden, die van de inplanling

der spieren verder afliggen, met minder kraciit op de spijzen bij bet kaauwen

ziiUen werken, dan de nader aan liet acbtereind der kaak gelegen kiezen.

TerwijI dus de verscbeurende land [la carnassiere) nog acbter zicb geplaatste

kiezen, de knobbeiacbtigc kiezen iieeft, zoo zal een dier des te minder bij

uitnemendheid verscbeurend zijn, boe grooter bet aantai dezer kiezen is. Men

begrijpt nu bet onderscbeid van de knobbeiacbtige maaltanden en den ver-

scheurenden maaltand. De kleinere, gewoonbjk mede in eene scberpe kroon

uitloopende kiezen, welke voor den verscbeurcnden maaltand gepbatst zijn,

noemt men, in navolging van F. Cuvier, valscbe kiezen [fausses molaires).

Passen wij deze onderscbciding oj) de kat en den bond als voorbeelden toe.

Bij bet kattengeslacht beeft men in de bovenkaak aan weerszijde 4, in de

onderkaak o kiezen. Van deze maaltanden zijn twee in beide kaken valscbe

kiezen; er is dus alleen in de bovenkaak een knobbeltand aanwezig en de

verscbeurende tand is in de bovenkaak de voorlaatste, in de onderkaak de

acliterste kies. Daardoor ligt die dan ook digt bij de inplanting van de spie-

ren, die de onderkaak optillen, en deze werken gevolgelijk met gering kracbt-

verlies. De groole kattensoorten, de tijger en Iceuw b. v. zijn verscbeurende

dieren bij uitnemendbeid. Bij de bonden vindt men een grooter aantal kie-

zen. Acbter den verscbeurcnden tand liggen namelijk in beide kaken aan

weerszijde twee knobbeltanden ; voor den verscbeurcnden tand liggen in de

bovenkaak aan weerszijde drie, in de onderkaak vier valscbe kiezen. Het

gelieele getal der kiezen is dus zes-en-twintig, namelijk 6 aan weerszijde in

de boven-, 7 in de onderkaak.

Deze uitweiding was eenigermate noodig om nn te kunnen bekorten, en

15*
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mot OL'u enkel woord lo zeggen, waarin Iclicyon zicli van de overige honden

onderscheidt; tenvijl tocli de overige liondensoorten in beide kaken aan weers-

zijde twee knobbeltanden acliter den verscheurende land bebben, beeft de Icticyon

ev slecbts 66n; dit dier bezit derbalve slecbts twee-en-twinlig kiezen, na-

melijk 5 aan weerszijde in de boven-, G in de onderkaak.

Tot nog toe is mij geene andere sooit bekend, waarin dit voorkonit. Wei
scbijnt bij sommigen do onderkaak sleclits een knobbeltand te bezitlen, ter-

wijl de bovonkaak bet iiormalo getal twee beboudt. J. E. Gray verraeldt in

de Annuls and Magiizine of Natural History * een geslacbt der bonden-fa-

niilie, 'tgoen bij Cuon noenit, botwelk in de onderkaak even als Icticyon

slecbts een knobbeltand [tubercular grinder) bezitten zou, in de bovenkaak

ecbtcr twee dergelijke tandcn^ gelijk de overige bonden. Hij brengt biertoe

Canis sumatrensis en Canis alpinus. Van de laatste soort zag ik slecbts een

onkelen scbedel, die werkelijk in de onderkaak den laatsten knobbeltand miste.

Wat Canis sumatrensis betrcft, zoo deze, gelijk waarscbijnlijk is, niet verscbilt

van Canis rutilans van Temminck, welke soort niet alleen op Sumatra maar

ook oj) Java voorkonit, dan ben ik in de gelegenbeid geweest daarvan zos scbo-

dels te onderzoeken, Bij vijf scbedels vond ik slecbts een knobbeltand in

do onderkaak, terwijl ook bier even als bij Canis alpinus do kleine acbtor-

sle kies ontbrak. Hoe weinig gewigl editor aan dit kenmerk te becbten is,

bleek niij uit den zosden scbedel, afkomstig van een op Sumatra gevonden

voorwerp; bier waren in de onderkaak aan de linkerzijdc beide knobbelkiezen

aanwezig, terwijl aan do regterzijdc eene ledige tandkas voor den twoodon

uitgevallen knobbeltand werd waargenomen.

Aan den anderen kant komt onder de groop dor bondon somtijds eene ver-

moerdering der kiezen boven bet norniale aantal voor. Hiertoe beboort voor-

eerst bet geslacbt Olocyon van Lichtenstein gebragt te worden f. Bij dit

Zuid-Afrikaanscbe dier vindt men twee-on-derlig kiezen, terwijl er in de bo-

venkaak aan beiden zijde vier, in de onderkaak drie knobbeltanden gevonden

worden. Een tweede voorbeold zag ik in oonen scbedel uit bet eigentlijk

hondengesiacbt, in bet Rijks Museum als Canis Azarae benoemd. Deze heeft

* Vol. XVII, 1846. p. 293, 294.

t Olocyon coffer Lichtenst., Megalolis LutandU Ham. Smith. Men verwarre, gelijk ik boven

reeds zeide, dit, waarlijk natuurlijke geslacht niet met Megalolis van Illiger, Canis Zerda Zimmerm.
llrt laatstgenoemde dier is een vos van Nubie, met lange ooren ; het wijkt in de kiezen van de

overige honden soorten niet af.
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in de bovenkaak aan beide zijden drie knobbelkiezen, zoodat bet gebeele aan-

tal 28 bedraagt. Met evenveel of liever met even weinig regt als Gray Ca-

ms alpinus en Sumalrensis tot een afzonderlijk geslacbt brengt, zou men ook

van deze hondensooit een afzonderlijk geslacbt kunnen vormen.

Eene enkele knobbelkies in beide kaken is mij, gelijk ik zeide, tot nog

toe bij geene soort der familie van de honden voorgekomen, bebalve bij Icti-

cyoii. Het is daarentegen een kennierk van bet geskicbt Mustelu, of zoo

men wil van de gebeele natuuHijke familie der Mustelina, met nitzondoring

van Mellivora, waar, even als bij het kattengeslacht, slechts de bovenkaak

met een knobbelmaaltand voorzien is^ en de onderkaak er geenen bezit *.

In'dit kenmerk komt derlialve Icticyon met de wezelacbtige dieren overeen.

BuRMEisTER beeft zicli voorgesteld, dat dit kenmerk overwegend was en

ook op andere kenmerken invloed bad. Ik moot, na een opzettelijk onder-

zoek, iotegendeel verklaren, dat dit kenmerk bij Iclicyoii geheel op zicb zelf

staat. Niettegenstaande dit kenmerk van een enkelen knobbeltand in beide

kaken, blijft Icticyon een iiond. Dat dit ook de indruk is, die bij den eer-

stcn blik ontstaat, blijkt reeds uit den naam, waaronder de voorwerpen in

het Leydsch Museum (het eene meer dan dertig jaren lang) gerangscbikt zijn

geweest.

iNiemand kan minder gcneigd zijn, dan ik het ben, om de rangschikking

der dieren op een duister gevoel van overeenkomst of verschil, op een in-

druk van gelijkvormigbeid of afwijking in uiterlijk voorkomen te doen berus-

ten. Bebalve dat deze subjective beschouwingswijs aan alle wetenschappe-

lijke gestrengbeid ontduikt, is het meer dan eens, ja dikwerf bij dieper in-

zigt van de bewerktuiging, gebleken dat uiterlijke gelijkvormigbeid In weer-

spraak is met ware verwantschap. Wij zullen ons op die uiterlijke gelijk-

vormigbeid, dien habitus, die physionomie, of hoe men het ook noemen wil,

bier dan ook niet als bewijsgrond beroepen *|*, en wij doen dit te minder,

omdat in het geslacbt der honden de uiterlijke gelijkvormigbeid der soorten

geringer is, dan de overeenkomst van wetenschappelijk geldige kenmerken

en van de gebeele inwendige bewerktuiging, Welnu! die kenmerken, welke

* Intusschen is de tandformule van Mellivora {Viverra capensis Gm.) niet dezelfde als die der

katteii, daar de onderkaak aan weerszijde drie valsche kiezen bezit. Tot de Mustelina behooren de

geslachten Lutra, Mustela, Mephitis, Mydaus, Meles, Mellivora en Gulo.

f « Habitus occulle consultandus est,'''' schreef Linnaeus teregt. Het overeenstemmende in den

habitus is de toetsteen van waarlijk natuurlijke op wetenschappelijke gronden rustende genera.
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men ook kiezen luoge, gelden alle van Icticyon, voor zoover wij dit dier tot

nog toe kennen. Hot geheele geraanite is dat van eene hondensoort; er zijn

derlien paar ribben even als bij alle ware honden, terwijl de wezels er ge-

woonlijk voertien bezilton. Doch bovenal is de scliedel in geheelen vorm een

hondonschedel, en hecft met dien der Mustelina geene meerdere overecnkomst,

dan met dien van eenige andere familie der Carnivora.

Godachtig aan de Horatiaansche wooixlen;

' S«gnius irritant animos demissa per aurem,

Quam quae sunt oculis subjeela fidelibtis, et quae

Ipse sthi tradit spectator."

voeg ik bij mijne Verbandeling eene afbeelding in natuurlijke grootte van den

schedel van Icticyon en eene dorgelijke van een inlandschen das {Mclen euro-

pacus), als voorbeeld iiit de familie der Mustelina. Het verschil zal daaruit

beter in het oog springen dan uit eene dorre en gerekte beschrijving. Elk

daarentegen^ die met de alteekening van den scbedel van Icticyon een hon-

denschedel, onverschillig van welke soorf, vergelijken wil, zal de overeen-

komst ontdekken. Ik meende dat eene afbeelding in natuurlijke grootte van

den schedel en de tanden van Icticyon eenig belang voor de wetenschap heb-

ben kon, daar het dier in verzamelingen zeer zeldzaam is^ en de door Lund

gegevene afteekeningen te zeer verkleind en niet uitvoerig genoeg zijn om
eene naauwkeurige vergelijking met verwante vormen toe te laten. De geheel

andere welving van den schedel achter de oogkassen bij de honden en de Mus-

telina, de lengte van den schedel achter de oogkassen bij de laatsten^ de

plaatsing van het foramen infra-orhitale, 't geen bij de honden op eenen groo-

teren afstand van den voorrand der oogkas ligt, de verschillende buiging der

jukbogen, zijn zoovele in het oog loopende bijzonderheden, Avelke bij eene be-

schouwing onzer afbeeldingen, ook zonder nadere aanwijzing, zullen worden

opgemerkt. Hot beenig verhemelte heeft bij den bond zijn achtorrand bijkans

onmiddelijk achter den laatsten maaltand, bij de Mustelina, ook bij Meles,

wordt het achter dien maaltand smaller, maar strekt zich nog ver naar ach-

teien uit. De onderkaak der Musfdina is met den gewrichtsknobbel in eene

diepe groeve van het slaapbeen, die van voron en achteren door eene uitsprin-

gende beenplaat omschreven is^ als ingeklemd, zoodat bij sommige soorten,

ook na het wegneraen van alle weeke deelen, de geleding alleon genoegzaam

is, om de onderkaak aan den schedel te doen hangen. Bij de honden heeft
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dit volstrekl geen plaats. Bij Mustclina verdwijnen de naden der schedel-

beenderen vroegtijdig, bij de hondon blijven zij langer bestaan. Zells bel

bcenweefsel des schedels op de oppervlakte is eenigzins verscliillciid, en wordi

bij Meles door vale kleine gaten van bloedvaten gekenraerkt, terwijl bet veel

gladder is bij den bond. Merkwaardig is bovenal bet verscbil in de tanden.

De snijtanden vertoonen, met uitzondering van den buitensten der bovenkaak,

die kegelvormig is, bij de bonden eene in lobben ingesneden kroon. Bij

de Mustclina zijn de onderste zes snijtanden, in eene enge luimte ge-

plaatst, zelden in dezelfde vlakte gelegen, en de tweede, van den boektand

afgeteld, ligt naar acbleren teruggedrongen, 't geen wel bij Liitra bet nieest

bet geval is, niaar ecliler ook bij Mustela putorius, siberica en vele an-

dere soorten, en ook bij Meles en McUivora wordt waargenomen. Afwijkond

is ook de vorm der kiezen, bepaaldelijk die van den verscbeurenden tand

en van de knobbelkies bij Icticyon en bij de Mnstelina. De verscbeurende

land van de bovenkaak beeft bij Icticyon, gebjk bij andere bondensoor-

ten, een klein inwendig knobbeltje aan de voorzijde van de kroon. Bij

Mustela ligt dit knobbeltje bijkans op bet midden, en bij Meles is bet zeer

breed geworden, zoodat de kroon bijkans de gedaante van een scbuins lig-

gend vierkant beeft. Eveneens is er tnsscben den verscbeurenden tand der

onderkaak een opmerkelijk verscbil, dat bij Mustela echter geringer is dan

bij Meles, die in dit opzigt tot den beer nadert. De groote, breede knobbel-

kies der bovenkaak bij Meles wijkt gebeel van die der honden af, Bij Mustela

is die kies kleiner, maar wijkt eveneens door baren dwarsen stand van de

scbuins geplaatste, meer drieboekige knobbelkies dier kaak bij de bonden af.

Het ontbreken van eene der twee knobbelkiezen bij Icticyon is daarom eene

onvrucbtbare anomalie, wanneer ik niij dus mag uitdrukken, d. i. eene afvvij-

king, die zonder invloed op de overige bewerktuiging is. Icticyon is derbalve,

wij berbalen bier "tgeen wij in den aanvang beweerden, eene soort van de

groep der bonden. Men kan er evenwel een ondergeslacbt van vormen, maar,

zoo men Icticyon als geslacbt wil bescbouwen, beeft dit geslacbt in de rang-

schikking niet dezelfde waarde als Otocyon, bij betwelk de kiezen niet slechts

in getal maar ook in gedaante van die der bonden afwijken, gelijk vooral

blijkt uit den verschem-enden tand, die kleiner is dan de knobbelkiezen. Dit

nader aan te toonen zou echter meer uitvoerigheid noodig maken; docb deze

bewijsvoering staat ook in minder regtstreekscb verband tot mijn tegenvvoordig

onderwerp. De tegenwoordige mededeeling tocb beeft alleen betrekking tot



8 OVER IIET GESLACIIT ICTICYON VAN LUND (CYNALICUS GRAY).

Iiet verschil van mcening tussclien Luivd en Burmeister. Mel vertrouwen

ondorwerp il< do beslissing ;uui hot oordeel dcr Di(M-kuiidigen, en ik vlei mij

dal Burmeister zelf niet bij zijne meaning zal willen volharden.

Hoe beknopt ook de beschrijving is, die Gray (l a. p.) gegeven heeft,

zij is onderlusschen voldoende om te besluiten, dat zijn Cynalicus melanogaster

met den Iclkyon venaticus van Lund overeenkomt en lol eene en dezelfde

diersoort betrekking heeft. De benaming van Lund zal cchlcr om de priori-

leit de voorkeur moeten bebben, volgeiis de regelen althans, die de Engel-

sche Dierkundigen, en Gray niel liet minst, zoo gestreng wenscben opgevolgd

te zien.

Uit Lund's Verbandeling voeg ik liier nog bij, dat bet dier plomp en slerk

is, met korte pooten, tamelijk Kingbarigen pels, korte ooren, korten, dikken

snuit. Het voorkomen is beerenacbtig, terwijl de kleurverdeeling aan niar-

ters doet denken. De vingers zijn door een sterk vlies verbonden, 'tgeen de

Scbr. zwemvlies noemt [Swommehud), boezeer daarbij aan geen zwemmen ge-

daebt is, waarvan altbans in de aanteekeningen omlrent de levenswijs niets

voorkomt. Bij onze gedroogde voorwerpen kon dit vlies niet wel worden waar-

genomen; Gray maakt er geene melding van.

Slecbts een paar woorden over de twee opgezette voorwerpen van "sRijks

Museum. De eene buid is van een jonger dier, en tot dit voorwerp beboort

bet skelet, welks scbedel ik beb afgebeeld. De gebeele lengte bedraagt 0,55"",

waarvan de staart 0,07 en de kop 0,14 uitmaakt. Het andere is omstreeks

7 decimeters lang, 0,24" boog; de staart bedraagt 0,13. De onderzijde des

ligcbaams, de pooten en de korte staart zijn zwart bruin, de kop is van bo-

ven geelacbtig roodbruin, welke kleur zicb over den nek en bet voorste ge-

deelte van den rug uitstrekt, en zicb naar acbteren in bet zwartbruin onge-

voelig verliest. Het kleinere voorwerp, waarvan de oorsprong onbekend is,

was reeds aanwezig in de verzameling, loen de Hoogleeraar Brugmans met
bare zorg belast was; bet andere, grootere (eene buid, waarin de scbedel voor

een gedeelte aanwezig is) werd later door den tegenwoordigen Directeur van

bet Museum van eenen handelaar in naturalien uit Hamburg aangekocbt.

Omtrent de levenswijs van Icticyon is, uitboofde der zeldzaambeid dezer

diersoort, weinig bekend. Volgens berigten, welke Lund van jagers bad in-

gewonnen, zwerft bet dier over dag in de bosschen in kleine troepen om, en

jaagt het wild op de wijze der jagtbonden en met een eenigermate met bet

bunne overeenkomend geblaf. Het getemde dier, dat Lund waarnam, was
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vraatziichtig on versloiul bijna alio yckooktc! spijs, zoowel plaiiluaidige als

(liei'lijke, die men aan hctzelvc voorzette, hoezecr het aan raauw vleesch do

voorkeur gaf. Hot was sclmw en vreesachtig; soms, als verdrietig over zijnon

gevangen staat, liet hot cenige scherpe of jankende blafgeluiden hooren, afge-

wisseld met eene menigte gemoduleerde kkinken, die vcel overeenkomst. had-

den met het schreijen van een knorrig kind. Het groof gaarne en met grooto

vaardigheid, waaruit men kon afleiden, dat het ook in wilden staat in den

grond graaft om zich te verschuilen en zich een leger to bereiden. Waar-

schijnlijk is het getal jongen vier^ daar in den troep, waartoe de twee aan

Lund gebragte voorwerpen behoorden, volgens berigt van hen, die zo gevan-

gen hadden, twee groote voorwerpen waren (de ouden) en vier kleinen (do

jongen).

Ook overhhjfsels van fossile dieren heel't Lund in do diluvialo grondon

van Brazilie gevonden_, welke tot Icticyon behoorden; hij vermeldt die als

beenderen van Icticyon major. Verwant met dit ondergeslacht was een

uitgestorven Braziliaansch diergeslacht, waaraan doze Schr. den naam van

Abafhmodon geeft.

Leiden, 27 Januarij 1855.
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VERKLARING DER AFREELDINGEN.

Fi(j. i. Schedel van eeneii nog niet geheel volwassen Icticyon venaticus

LiiND, van de linkerzijde gezien.

Fiij. '2. Tanden van de bovcnkaak der linkerzijde, boven op de kroonvlakte ge-

zien. Het beenig verhenielte eindigt digt achter den laatsten maaltand.

Fill. ^- Ti^'iJen van de onderkaak van de linkerzijde, van boven gezien.

Fii/. A, 5, 6 hebben betrekking op Mcles europaeus. Fig. 4. Schedel van

de linkerzijde gezien. Fig. 5. Tanden van de bovenkaak linkerzijde, even

als in
fig.

2. Fig. 0. Tanden van de onderkaak linkerzijde even als

fig. o.

Fig. 7. Tanden van de onderkaak, linkerzijde, van Canis alpinus van boven

gezien. Het getal konit bier, door het ontbreken van de laatste knob-

lielkies met dat bij Icticyon (zie
fig. o) overeen.

Fig. 8. Tanden van de bovenkaak' van Canis Azarae linkerzijde, boven op de

kroonen gezien. Er zijn hier zeven kiezen aanwezig, een meer dan bij

de gewone hondensoorten, twee meer dan bij Icticyon. (Zie boven in

de Verhandeling biz. 4, 5).

Al de liguren zijn ni natuurlijke grootte naar de voorwerpen zelve geteekend.
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OVER

HERMAPHRODITISMUS SPURIUS FEMNINUS.

H, J. HALBERTSMA.

Gelijk bckend is^ komt er bij het vromvelijke gcslacht eene soort van

Hermaphroditismus spurius voor^ waarin de clitoris zich verder ontwikkelt en de

gedaante eener min of meer mannelijke roodc aannecmt^ niettegenstaande de

inwendige geshchtsdeelen volkoraen vromvelijk gevormd zijn^ zoodat men en

eijerstokken en eileiders en baarmoeder en scheede vindt. Deze soort van

wezens, die men met den naam van Viragines bestempelt, zouden naar de

mindere of meerdere gelijkbeid met den mannelijken typus en naarraate zich

de scheede niet dan al in eene mannehjk gevormde urethra ontlast, gevoe-

gelijk in de volgende vier ondersoorten kunncn gerangschikt worden.

Ecnc eerste ondersoort vinden ivij in de cenvoudigc vcrgrooting der clitoris,

eenen vorm die alles behalve zeldzaam te noemen is. Volgens W. Vkolik *

»zijn de personen, welke met deze monstrositeit behebt zijn, in het alge-

wmeen onvruchtbaar, missen zij, wegens het naauwe verband tusschen den

wligchaamsbouw en de voortplantingswerktuigen, den sierlijken bouw der

wvrouwchjke sekse en hebbcn eene liarde dorre huid, mcestal met zwart

»haar en eene mannehjke stem. De menstruatie is doorgaans zeer gering,

))en in het algemeen zijn zij meer onderhevig aan de ziekten van het man-

wnelijkc dan van het vrouwehjke geshcht. Somtijds is de clitoris zoo sterk

* Dc mcnschelijhe vrucht. D. II, biz. 372, 373.
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))ontwikkeld, dat zij de opening der scheede bedekt on hierdoor eene bijzon-

»derc soort van atresia vaginalis te weeg brengt. Bij enkele volkeren sciiijnt

wdeze vergrooting der clitoris een vrij standvastig verschijnsel. Clarke

))Vond haar bij Negerinnen dikwerf nieer dan een duim lang, en zegt, dat

»zij, door oprigting, zich wel tot drie duim konde vcrlengen. E. Home nam

))zulks evenzeer bij Negerstammen waar."

hi eene tiveede ondersoort zct zich de vrouivclijhe urethra in een half-

kanaal voort, dat aan de ondervlakle der vergroole clitoris naar voren ver-

loopt, in wclk gcval laatstgcnoemd decl zich voordoct als eene roede met

hypospadia. Otto * geeft daarvan eene waarneming bij eene vrouw, die

vroeger als liuzaar gediend hebbende, beweerde tweemaal zwanger geweest

te zijn en de gewone menstrua tie te ondervinden. De gespletene urethra

zette zich voort tot aan den eikel der clitoris. De overige vrouwelijke voort-

plantingswerktuigen waren natuurlijk gesteld, zoodat er omtrent de sekse wel

geen twiji'el kon zijn^ hoewel deze vrouw mannelijke driften en lusten open-

baarde.

Het is bekend, dat deze vorni der clitoris bij vele zoogdieren normaal is.

Tot onze derde ondersoort brengen wij het geval, xvaarin de urethra door

de clitoris verloopt en met eene opening aan den eikel eindigt, waardoor eene

vrij groote overeenkomst met de mannelijke roede ontstaat.

Hierop hoeft eene waarneming van Gallat betrekking, die ons door Ar-

NAUD wordt niedegedeeld
-f.

7aj betreft eene vrouw, in welke zich eene

mannelijke stem voegde bij aanmerkelijken baardgroei. Hare clitoris, die op

eene roede geleek, had eene lengte van 3i duim, eenen omvang van o duim

4 lijnen. De eikel was voorzien met eene opening, die een catheter in de

blaas liet doordringen, waardoor zich de urine ontlastte. De scheede was

normaal; zij liet den explorerenden vinger toe en Gallat voelde duidelijk

den moedermond. Bij de opening der buikholte werden zoowel de eijer-

stokken als trompetten en baarmoeder, ofschoon in verharden toestand aan-

getroffen. De vrouw had tijdens haar leven regelmatig gemenstrueerd, doch

was nimmer zwanger geworden.

Deze vorm is volgens G. Cuvier regel bij de Makts en Lori's, eene ont-

* Zie W. Vrolik, De menschelijke vrucht, D. If, biz. 273, 274.

t Arnaud, Anat. Cliir. Abhandl. u. d. Uermaphroditen. Strassburg 1777, S. 50, 51.
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dekking, die voor Slmops tanligradus, javanicus en gracilis bevestigd is

geworden door W. Vrolik en Schroeder van der Kolk *.

Ondcr onze vicrde ondersoort rangschikken ivij die gevallen, tvaarin do

schccde inmondt in ecne mannelijke urethra, welkc cchlcr nict do gehcele

lenglc der clitoris doorloopt, maar vroegcr cindigt. Er ontslaat dus een

canalis uro-genitalis door zamenvloeijing van schccde en urethra.

Het is opmerkelijk, dat, tervvijl de twcede en derde ondersoort bij den

mensch hoogst zeldzaam zijn, zoodanig dat men van elk, voor zoover mij

bekend is, slechls een voorbeeld kan aanwijzen, van de vierde ondersoort

niet minder dan 5 gevallen kunnen worden aangehaald. Zij worden ons

medegedeeld door Chevreuil, Czermak, Bouillaud en Manec, Vikchow
en WiLLiGH.

Chevreuil's mededeeling f heeft betrekking op eene vrouw, die driemaal

gemenstrueerd had, slechts niannelijken arbeid verrigtte, eene platte borst,

geenen boezem, mannelijke gelaatstrekken en eencn slerken zwarten baard

had. De clitoris was 7—8 lijnen breed en anderhalf duim lang. In haar

midden vend men de uilwendige opening der urethra. De anus lag onmid-

delijk achter de clitoris, zoodat dus de scheede, ten minste van buiten

gezicn, ontbrak. Na haren dood vond men eene baarmoeder met eenen twee

duim langen hals, die zich in de urethra, een duim van de uilwendige

opening dezer laatste verwijderd, ontlastte. De Fallopiaansche buizen waren

aanwezig, evenzoo de eijerstokken; de linker was echter zeer klein en de

regter tot een rond, twee duim breed, doorschijnend gezwel ontaard, dat

door .den uitwendigen liesring naar buiten was gekomen en dus den inhoud

van eenen breukzak uitmaakte. Dit geval wijkt in zooverre van de volgende

af als hoogstwaarschijnlijk de scheede ontbrak, zoo men althans den verlengden

baarmoederhals niet als zoodanig beschouwen wil.

Het geval, waarmede Czermak § ons bekend maakt, heb ik niet in het

oorspronkelijke kunnen nagaan, doch ik vind or de volgende aanhaling van

* Zie RcchcrcJies d'Anat. comp. sur le genre Slenops d'llliger, in N. Ycrliand. der Eersle Klasse

V. h. Kon. Ned. Insliluul, D. X en in Bijdragen M do Dicrkunde, uitgcgeven door liet Genoot-

schap Nat. Art. Mag. Amst. D. I. 1848—1834.

t Eeil's Archil'. Bd. XI. S. 302—304.

Meissnek's Forschungcn. Bd. VI. S. V2.
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bij GiinTHER *, die wel geenen twijfel overlaat omtrent de plaats, die het

hij de verschillende vorraen van herraaphroditisnio moet innemen. bCzekmak

wvidit puellani, ciijus clitoris ex parte erat perforata; vagina^ externo ostio

))destituta, urelhrae parielem penetrabat. Forma totius corporis struclurae

»virili persimilis."

De waarneming van het derde geval is afkomstig van Bouillaud en Ma-
NEC

•f
en werd bewaarhoid door Isidore Geoffroy St. IIilaire %. Het

is om de naauwkeurige beschrijving, die er van gegeven wordt, onze aan-

dacht overwaardig.

Het betreft eenen hoedenmakersknecht, die op 62jarigen leeftijd aan de

cholera bezweek, en als man gehuwd was geweest. De clitoris was manne-

lijk gevormd, met dat onderscheid echter, dat het oriGcium urethrae achter

den eikel geplaatst was, in plaats van het midden er van te doorboren, eene

verhouding, die men voor eenen eersten graad van hypospadia zoude kunnen

liouden. Eene vulva was niet voorhanden, en de plaats, waar zij had moeten

zijn, werd door eenen zeer dikken naad ingenomen. Een eigenlijk scrotum

ontbrak en men zag niets, dat naar testiculi geleek. De borsten waren raid-

delmatig opgezet, de gedaante van den romp meer vrouwelijk dan mannelijk,

en desniettegenstaande het aangezigt gebaard. Bij de lijkopening vond men

eenen geheel vrouwelijken toestel, slechls met een enkel overtolhg manne-

lijk deel, namelijk de voorstanderklier, die geheel dezelfde plaats innam ais

bij den man. De scheede, die naar beneden zeer vernaauwd was, opende

zich in de pars membranacea van de urethra.

Het geval, dat Virchow ** ons mededeelt, en waarvan het preparaat op

de anat.-pathologische verzameling te Wiirzbm'g bewaard wordt, mag ik

bier evenmin verzwijgen, daar het onderzoek, gelijk men mogt verwachten,

uiterst naauwkeurig geschied is.

Elisabeth Holzheidt Kohler was een eenig kind en op haar ^O^'ejaar

gehuwd; zij leefde echter met haren echtgenoot in voortdurcnden onmin.

De menstruatie was spaarzaam en pijnlijk; kinderen had zij nooit gehad. De

* A. F. GiiNTHEB, Coinmenlalio de ITermaphroditismo. Lipsiae 1846. S. 33.

f Journ. univ. el held, de med., T. X, pag. 467 et suiv.

§ Traite de teratologie. T. II, pag. 160 et suiv.

** Verhandl. der Phys.-Mcd. Gesellschaft in JFurzburg. Bd. III. S. 359 ff.
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uitwentligc habitus was die eener virago; hare longte 51 voct, schoudcrs

breed, ligchaani sterk gcspierd, borsteii plat, baard tamelijk ontwikkeld. Zij

was eene ondernemendc vrouw en had zich vrocgcr op school nieer met

jongcns dan meisjes afgegeven. Op haar 77ste jaar maakte ceno pncunionie

een einde aan haar drocvig bestaan, en vond men bij bet onderzoek het

volgende

:

De penisvormige clitoris bad eene lengte van 2" Par. en eenon diameter

van I"; van haren bovensten omvang verbieven zich twee groote huidwallen,

die onder het lid in eene dwars gerimpelde, door eene raphe gedeelde en o[»

een scrotum gelijkende massa zamen kwamen* llet penisvormige ligchaam

droeg aan het uiteinde eenen I" lange, met eene voorhuid bedeklen eikel,

die van de punt tot aan de basis, aan de acliter- of ondervlakte eene diepe

opene sleuf bezat. Aan de basis der clitoris ging deze sleuf in een kanaal

over, dat met eene slappe opening begon en wijd genoeg was, om den top

van den pink op te nenien. Het nadere onderzoek leerde, dat dit kanaal

een canalis uro-genitalis was, eene lengte bezat van i" en naar acbteren en

boven omgeven werd door een corpus spongiosum urethrae; het ontstond door

de zamenmonding van eene vrouwelijke, met sterke spiervezelen omringde,

zeer wijde en 2" lange urethra en eene sterk ontwikkelde scheede, die den

achterwand der eerstgenoemde doorboorde. De toegang tot dit kanaal was

van nit de scheede gemakkelijkcr dan uit de urethra. Opmerkelijk was ook

de hals der blaas, waarin zich met bruinacbtige concrementen opgevulde

kliertjes (Prostata?) bevonden.

De baarmoedcr had eenen kinderlijken vorm en was dus waarschijnlijk niet

tot geslachtsrijpheid gekomen. Hare aanhangsels waren volkomen voorhanden;

op beide zijden bestonden sterk uitgebreide breede banden met eijerstokken,

parovaria, tubae en ronde banden.

De waarneming van Willigh * heeft betrekking op zekere Maria Cer-

MAK, die op haar 46ste jaar overleed en toen onderzocht werd. Men weet

van haar, dat zij op haar 21ste jaar voor bet eerst de menses krceg, die op

het 41ste weder ophielden; zij trouwde op haar o4ste, doch had niet bet

geluk om moeder te worden.

De bescbrijving dezer vrouw komt in de boofdzaak zoodanig overeen met

Prager Vierteljahrschr. 1855. S. 123.
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(lie tier voorgaando, dat ik hot onnoodig oordeel liaar geliool le herlialen.

Ik wil liier allccn doeii opnierken, dat de canalis uro-genitalis iets langer

(U' Par.), docli tovcns iiaauwcr was, daar liij slcchts eon catheter kon opnemen.

\)g lengte der eigentlijke urethra was daarentegen minder dan in het vorige

geval, zijnde dezelve niet langer dan 1". Overigens ontstond ook hier de

canalis uro-genilalis door de zamenvloeijing der urethra en der scheede, welke

laatste door eene 4'" wijde opening in de pisbuis inniondde.

3Ien zoude bij deze vier ondersoorten, die wij zooveel mogelijk door

voorbeelden hebben opgehclderd, nog eene vijfde en zesde kunnen voegen,

waaronder echter geene der niij bekcnde gevallcn kunnen gebragt worden,

ofschoon de mogelijkheid van liaar bestaan bij den raensch niet kan geloo-

cliond worden. Er zoude namelijk over de geheele lengte der clitoris eene

kanaalvormige urethra kunnen verloopen tegelijk met eene inmonding der

schoede in haar, met andere woorden: eene mannclijk gevormde urethra be-

staan, die de vagina opneemt. Ook ziet men de mogelijkheid in van een

geval, waarbij niet alleen de scheede, maar ook de endeldarm in eene zoo-

danige urethra overgaat. Gelijk ik reeds zoo even vermeldde, is mij geene

enkole waarneming bij het vrouwelijke geslacht bekend, waar de clitoris den

mannelijken typus zoo nabij komt, dat zij over Ikdx gcheele lengte doorhoord is

en de urethra penis tevens als uitgang dient, voor de urine-bereidende

werktuigen niet alleen, maar ook voor de vrouwelijke geslachtsdeelen en in

het laatste geval zelfs voor het spijskanaal. Wat echter bij den mensch tot

dusverre niet verwezentlijkt is geworden, heb ik bij het kalf waargenomcn

en het zijn deze waarnemingen, voor welker mededeeling ik eenige oogeo-

blikken de aandacht der Akademie inroep. Ik vond te meer aanleiding, deze

mijne waarnemingen niet lerug houden, in eenige woorden van den beroem-

den Teratoloog I. Geoffroy St. IIilaire, die zich in het tweede deel zijner

Teratologic * op de volgende wijze over de afwijking in de eerste vorming,

die het onderwerp dezer bijdrage uitmaakt, uitspreekt: »Si Ton excepte le

wdegre d'anomalie, qui consisle dans le simple developpement du clitoris,

»rhermaphrodisme feminin parait plus rare chez les mammiferes que Ther-

wmaphrodisme masculin. On n'en trouve nienie dans les annales de la science

* Pag. 108.
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rtpresquc aiicun exomple a la fois authentique ct rapporte avec assez de

)>detail, pour qu'il soil possible de le classer avcc certitude dans Tun de nos

» genres d'hermaphrodisme feminin."

EERSTE WAAUNEMING.

(Zie PLAAT I).

De geslachtsdeelen der eerste hermaphrodict, waarvan ik de beschrijving

wil laten volgen, bevinden zich in de verzanieling van den Hoogleeraar

G. C. B. SuRiixGAR te Leiden, terwijl het geraamte van hetzelfde dier tegen-

woordig eene plaats inneenit in het J\Iuseum Vrolikianum. Beide preparaten

zijn afkomstig uit het private Kabinet van mijnen ambtsvoorganger, den Hoog-

Schematische doorsnede van de bekkenorganen der hermaphrodiet,

beschreven in onze eerste waarneming.

a blaas, b geslotert uraclius. c vioaweli.ke uri.tlira, d baarraoeder, e scheede in uitgezetten toe-

stand, / bekkensluk I'er mannelijke urethra, g roedestuk, h orificiura urethrae, i tot roede ontwikkeldc

clitoris, k sclieedeklep, I zijdelingsche plooijen, m openingen der Gaertnersche gangen, n Cowpersche

klier der regter zijde, o hare inmonding in de urethra, p endeldarm, q regter lig. recto-cavernosum.

NB. de Cowpersche klier en het lig. recto-cavernosum kunnen bij deze doorsnede eigenlijk niet

gezlen worden, doch zijn duidelijkbeidshulve toch in de teekening opgenomen.
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leeraar G. Sandifort, na wiens overlijden zij eene vcrschillende bewaarplaats

verkregen licbbcn.

De geslachtsdeelen worden op do volgende wijze in den Catalogus van Prof.

Sandifort beschreven: wGcnitalia externa et interna vituli bovis pro her-

))niaphrodilo habili. Cernitur vesica urinaria cum utero, ovariis etc. Vagina

))terminatur in canalem urelhrae^ corporibus cavernosis cinctae ct insigneni

»longitudineni babentis."

3Ien vindt in dit preparaat eene normaal gevornide, met sterke spierveze-

len omgevene blaas, die naar acbteren in eene vrouwelijke uretbra overgaat

en naar voren met eencn gesloten uracbus eindigt. Deze vcrmelding komt

niij daarora gewigtig voor, omdat wij vooral uit bet laatste anatomiscbe feit

mogen besbiilcn, dat bet dier, waaruit de deelen ontleend zijn, nog eenen

geruimen tijd moet geleefd bebben, eene bijzonderbeid, die trouwens ook uit

de afnietingen der andere weeke deelen scbijnt te bbjken^ die sterker ont-

wikkeld zijn, dan dit gewoonUjk bij pasgeboren kalveren bet geval is.

De bovenvermelde vrouwelijke uretbra gaat naar acbteren in eene manne-

lijke over, waarvan bet eerste of bekkenstuk (a), dat in liet preparaat aan

de bovenzijde geopend was, eene lengte bezit van 4 Cm. en eenen inwen-

digen omvang van 4f Cm. Het roedestuk meet 28 Cm. en wordt omgeven

door cen sponsacbtig weefsel (6), dat zicb in den beginne tot eenen sterken

bulbus (c) ontwikkelt; men vindt bovendien twee corpora cavernosa penis (</),

met daarop ovcrgaande ligamenta recto-cavernosa (e), eene voorbuid (f) en

een baarlok {g), alles op dezelfde wijze, als men dit bij een stierkalf gewoon-

lijk aantreft. Met het uiterste gemak kan ik in het bekkenstuk der uretbra

eene dunne bougie brengen, die het roedegedeelte doorloopt en tusscben de

plooijen der voorbuid weder uitkomt.

Wat de inwendige geslachtsdeelen betreft, deze zijn geheel volgens den

vrouwelijken typus gebouwd. Eijerstokken (A) met vrij sterk uitgezette

Graafscbe blaasjes, Fallopiaansche buizen (/), eene tweehoornige baarmoeder (A-),

met goedgevormd ostium vaginale (/); alles geeft ten duidelijkste te kennen,

dat er omtrent het geslacbt geen de minste twijfel kan bestaan. De sterk

geplooide scheede (m) heeft eene lengte van 8^ Cm., terwijl de omvang, die

bet grootste is in het midden en aldaar 6|^ Cm. bedraagt, naar den baar-

moedermond en naar acbteren, waar zij eenigzins toegesnoerd in het bekken-

stuk der mannelijke uretbra overgaat, langzamerband afneemt.

Even als bij een kuiskalf wordt de inmonding der vrouwelijke urethra {n)
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begrensd door eene scheedeklep (oo), die ook liior zoodanig gosteld \s, dat zij dcii

weg voor de urine aan de inmonding der vagina afsluit; ler wcerzijde bc-

vindl zich nog eene plooi (pp), die insgelijks voorhandcn is in hot vrouwc-

lijke geslaclit^ docli in deze hernia prodiet eene slerkere ontwikkciing erlangd

heeft; zij verheft zich in hot bekkenstuk halvemaansgewijze^ convergeert naar

voren en achteren met die der andere zijde en laat zich tot in hot roedestuk

der urethra vervolgen. Op het begin der Kiatstgenoemde plooijen, regts en

links van de inmonding der vrouwelijke urethra en op de plaats waar de

vernaauwde scheede in de mannelijke urethra overgaat, doet zich eene ope-

ning {qq) voor, welke eene zeer dunne sonde toelaat en hnks tot eene diepte

van 22 m. m., regts van slechts 6 m. m. laat doordringen. Iloogst waar-

schijnlijk zijn dit do mondingen der Gaertnersche gangen (analoga der vasa

deferentia), waarvan echter het verdere beloop aan de buitenvlakte der scheede

niet kan worden aangetoond. Het stuiten der sonde kan bier niet als grond

tegen onze bewering, dat het naraelijk Gaertnersche gangen zijn, worden

aangevoerd; uit de onderzoekingen toch van Kobelt * weten wij, dat deze

kanalen dikwijls op gedeelten van het verloop gesloten zijn, en ten anderen,

dat er op onregelmatige afstanden kleppen in voorkomen, die aan het bin-

nendringen van injectiestoffen, uit de scheedeopening ingespoten, en dus even-

zeer aan eene ingebragte sonde, weerstand biedcn.

Van de prostata ontdek ik geen spoor; daarentegen zijn de Bartholinischc

of Cowpersche klieren (rr) goed ontwikkeld. Zij liggen onmiddelijk boven

den bulbus urethrae en hebben, voor zooverre ik kan zien, elk eene opening (ss),

waardoor zij haar afzonderingsprodukt in de urethra uitstorten, hetgeen dus

afwijkt van hetgeen wij bij den stier vinden, waar beide uitvooringsgangen

tot eenen gang zamensmelten, welke in eene, door eene plooi van het slijm-

vlies begrensde verdieping inmondt en aldus naar het kanaal der urethra

voert.

Behalve deze anomalie der geslachtsdeelen vertoont bet dier eene gebrek-

kige vorming der wervelkolom en hierdoor insgelijks van het bekken. De

18 staart- en 5 heiligbeenwervels ontbreken ten eenenmale; van de lenden-

wervels mist de zesde geheel, terwijl de vijfde slechts rudimentair ontwikkeld

is. De aanwezigc lendenwervels plaatsen zich op de wijze van het heilig-

been tusschen de ongenaamde beenderen; zoodanig echter, dat de kammen

* Der Nebeneierslock des \Yeibes. S. 34, 35.

18
WI3- EN NATUURK. VERU. DER KONINKL. AKADEMIE. DEEL III.
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tier laatstc clkandcr achter (lit pseudo-sacrum raken en een gedeelte van

don bovcnwand van het dus onvolkomen gevornide bekken naar achteren

Dntbroekt, lielwelk door bandmassa wordt aangevuld. Do bekkcnbolte is als

gevolg dor slecbte ontwikkoling van de wervelkolom misvornid. Deze mis-

vorniing ontstaat hoofdzakelijk door de dwarse afmetingen, die zoowel in

(Ion in- als uitGfanij vcrnaauwd bevonden worden.

TWEEDE WAARNEMING.

(Zie PLAAT II.)

Zij liool't bctrekking op een pasgeboren kalf, dat ik levend ontving en later

zeir ontleedde. Het dier was good gevoed, docli vertoonde uitwendig ter

plaatse^ waar de uitgangen van bet darmkanaal, de urine-bereidende werk-

tuigen en de geslacbtsdeelen moesten gevonden worden, de volgende afwij-

kingiMi. De staart ontbrak gobeel en in plaats daarvan vertoonde zicb aan

Sclicraatische doorsiiede van de bekkeuorganen der hermaplirodiet,

besclireven in onze tweede waarneming.

a blaas, b nog niet gesloten urachu?, c vrouwelijke urethra, d baarmocder, e scheede (men ziet

tegen het septum aan), / endeldarm, g bekkenstuk der mannelijke urethra, waarin zich c, e en /
ontlasten, /* scheedeklep, t rccdestuk der mannelijke urethra, k orificium urethrae, / tot roede ont-

wikkelde elitoris, m dwarsband in het perineum.
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licl uilcinde van het liciligbcen ccnc met liuid bekleede voiilieping, die zich

iiaar beneden in de bibiaadstreek liet vervolgcn. Een anus was nict vooi-

lianden en beneden de plaats, waar deze bad moelcn zijii, bevond zieb ceno

op bet gevoel benierkbare rocde, die onder de liuid verborgen, naar vorcn

kon worden vervolgd en tamelijk ver van den navelring venvijderd uitliefi

in een kegelvormig puntig einde (a), dat op dezelfde wijze als bij een

stierkalf doorboord (b) en met eene goed gevormde voorbuid (c) wasvoorzien.

Uit bet orificium uretbrae ontbastten zich van tijd tot tijd eenige droppels

urine. Voor de roede bevonden zich vier spenen, die goed ontwikkeld

waren en met tamebjk sterke melkkberen zamenbingen. Reeds bij dezc uit-

wendige beschouwing viel mij de groote naauwte van den uitgang van het

bekken op, die, gebjk nader zal blijken, door cene naauwkeurige onlleding

bevestigd vverd.

Men zal met mij moelen bekennen, dat nil de opsomming dezer uitwendig

zigtbare bijzonderheden niet was op te maken, of het dier lot bet manne-

lijke, dan wel tot het vrouwelijke geslacht beboorde. Het ontbreken van een

scrotum en het voorhanden zijn van goedgevormde melkklieren konden doen

vernioeden, dat het een kuiskalf was, terwijl bet gemis der kling en de aan-

vvezigbeid eener goedgevormde, doorboorde en met een prepulium voorzione

roede evenveel regt gaven het dier voor een stierkalf te verklaren.

In deze onzekerheid werd het dier gedood en nader onderzocbt. Na bef

wegnenien der buid in den perineaalstreek, bicck de uitgang van bet bekken

zeer sterk dwars vernaauwd te zijn. Tusscben de zitbeenknobbeis, die boog-

stens 5 m. m. van elkander verwijderd waren, was een slevige dwarsband

uitgespannen, onder en boven welken zich eene verdieping bevond, die, zoo

als later bleek, de plaatsen aanduidden, voor welke zich de scliijnbaur blind

eindigende scheede en endeldarm bevonden. Slccbts de bovenste dezer verdie-

pingen was bij ons uitwendig onderzoek opgemerkt geworden. De roede, waaraan

ik twee zwak ontwikkelde corpora cavernosa penis met aan de zitbeenderen

ontspringende wortels (dd) en een corpus spongiosum uretbrae met ter naau-

wernood aangeduiden bulbiis (f>) kon onderscbeiden, kwam nu duidelijk le

voorscbijn; zij bad van den schaambeenshoek af eene lengle van 14 Cm.

Van een musculus levator ani, evenmin van eenige andere perineaalspier wa.s

iets te vinden,

Bij de opening der biiikbolte bleken mij de ingewanden, voor zooverre die

zigtbaar waren, in nornialen staat te verkecrcn. De uracbus was nog geopend

18*
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en iloor ilenzelven kon de in de blaas (f) bevatte urine uitgedrukt worden;.

Do navel-arterien waren reeds niet nieer gangbaar, doch vertoonden zicb

gevuld met vasle bloedcoagula.

Om een goed overzigt der bckkenorganen, waarop in bet onderbavige ge-

val onze aandacbt bijzonder gevestigd was, le verkrijgen, werd de linker

darm-beiligbeensvoege gekliefd en bet scbaam- en zitbeen derzelfde zijde

parallel met de schaamvoege en er ongeveer 7 m. m. van verwijderd door-

gezaagd ; ik kon nu op een klein stuk na een der ongenaamde beenderen met

de daaraan bevestigde extremileit wegnemen.

Het bleek duidelijk, dat bet dier tot bet vrouwelijke geslacbt beboorde.

Eijerstokken {h/i) met Graal'scbe blaasjes en ovula, Fallopiaansche buizon (u')

en baarmoeder (kk) waren voorbanden, zoodat ook bij deze bermapbrodiet

geen twijl'el aangaande bet geslacbt kon worden geopperd. Met uitzonde-

ring der baarmoeder, die dubbel in.plaats van tweeboornig was, vertoonden de

de drie eerste segmenten der voortplantingswerktuigen geene afwijking. De

scbeede (//) daarenlegen week in meer dan een opzigt van den regel af;

eerstens namelijk was zij door een loodregt en van voren naar acbteren ge-

trokkcn middelscbot in twee gelijke helften gedeeld en ten anderen eindigde

zij naar acbteren scbijnbaar blind (mm), rustende met dit blinde uiteinde

tegen die verdieping, die wij vroeger zagen, dat zicb onder den dwarsband

van bet perineum bevond. Deze verhouding der scbeede scheen vrij duide-

lijk te zijn, naardien men elk der • belften door eene kunstmatige, met den

trocar explorateur verrigte opening voor zicb konde opblazen, zonder dat de-

lucbt zicb naar elders ontlastte. Wei bleek bet bierbij, dat er eene geraeen-

scbap bestond tusschen eene scheedebelft en den corresponderenden uterus,

doch de beide belften waren strong van elkander gescbeiden, en van eene

inmonding naar acbteren werd voor a 1 snog niets bespeurd.

Op den eersten blik scbeen de endeldarm («) eveneens blind te eindigen,

en wel voor de verdieping, die wij boven den dwarsband in bet perineum

badden aangetrolTen. Bij nader onderzoek bleek bet ecbter, dat bij zicb naar

acbteren trecbtervormig vernaauwde en nu overging in een kanaal (o), dat

in eene sleuf lusscben de twee helften der scbeede verliep en naar beneden

eindigde in eene holte, die wij weldra als bekkenstuk eener mannelijke

urethra erkenden ; werd de endeldarm opgeblazen, zoo vulde zicb niet alleen

dit kanaal maar ook de urethra en door deze middelijk de blaas.

Endeldarm, blaas en geslachtsdeelen werden na dit onderzoek in situ uit
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de bekkenholte genomen. De urethra was klaarblijkelijk uit een vrouwelijk

en mannelijk gedeelte zamengesteld ; althans loen hot bekkenstuk (jj) van de

niannelijke urethra, dat eene lengte bezat van o,5 Cm., aan de bovenvlakte

was geopend* en de snede verlengd m de rigting van bet kanaal, waarin zich

de endeldarm voortzette, merkte men op, dat zich eene vrouwelijke urethra (^)

en niet onmiddelijk de blaas daarin ontlastte; hare inmonding werd door

twee zijdeUngsche verdubbelingen van bet sHjmvhes (rr), die de scbeedeklep

van een goedgevormd kuiskalf nabootsten, begrensd; wijders zag ik, dat de

beide scheeden door fijne en met klepjes voorziene openingon (ss), met bet

bovenvermeld kanaal gemeenschap hadden en dus niet, golijk vroeger werd

vermoed, geheel bbnd eindigden. Even boven de inmondingen der scheede

en lets digter bij de middellijn, bevonden zich nog twee openingen, die eene

sonde van bet fijnste kaliber toelieten en tot eene diepte van 4m.m. beten

doordringen; men kan ze, wanneer er eene beteekenis aan moet gehecht

worden, wel voor niets anders bouden, dan voor uiteinden der Gaertnerscbe

gangen. Ten overvloede vermeld ik nog, dat men gemakkelijk van uit bet

hekkenstuk der mannehjke urethra eenen dunnen priem door bet roedestuk

naar buiten kon voeren, en dat de mannehjke urethra eerder bet vervolg

van den endeldarm dan van de vrouwelijke urethra, veelmin van de scheede

scheen te zijn. De twee scheeden, die aan den buitenwand geopend werden,

waren aan de binnenvlakte zwak geplooid; zij bleken bovendien door afzon-

derlijke moederraonden met de corresponderende baarmoeders in verband tc

staan, doch de gemeenschap tusschen de regter- en linkerzijde was geheel

opgeheven.

Het bekken bood in zijn voorkomen veel overcenkomst aan met dat van

de eerst beschrevene hermaphrodiet. De staartwervels en twee onderste hei-

ligbeenwervels ontbraken; de tweede en derde hadden bovendien bare voile

ontwikkeling niet erlangd en vooral de derde was rudimentair, eindigende

naar acbteren in twee symmetrisch geplaatste horens. Het ontbrekende ge-

deelte van het beiligbeen werd ook bier wederom door bandmassa aange-

vuld. De ingang van het bekken was normaal, de bolte daarentegen en

vooral de uitgang dwars vernaauwd, eene afwijking die wij reeds vroeger

vermeldden.

Hoewel de geslachtsdeclen der twee beschrevene hermaphrodieten in menig

opzigt van elkander afwijken, komen zij toch in zooverre met elkander over-
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cell, als bij aanwezigheid van de oiimiskenbare criteria van vrouwelijke vor-

ming, de scheede in eene mannelijke urethra overgaat, die niet liypospadi-

aeisch gebouwd is, maar tot aan hct einde dcr corpora cavernosa penis

kanaalvormig voortloopt. In onze eerste herniaphrodiet is bet echter alleon

de scheede, in de Iweede bovendien de endeldarni, die zich in haar voortzel.

Naar aanleiding van onze waarnemingcn mogen wij, geloof ik, bij de vroc-

ger opgegevene vier ondersoorten van vrouwelijke herniaphroditisnius spurius

nog de twee volgende, als verdere ontwikkeling derzelfde afwijking, voegen:

Vijfde ondersoort : Inmonding der scheede in eene urethra, die de geheeh

lengte eener tot roede ontwikkclde clitoris doorloopt; met andere woordcn:

ontwikkeling van cen canalis uro-gcnitalis tot eene volkomenc urethra masculina.

Zesde ondersoort: Inmonding van scheede en endeldarni in eene dnsdanigc

urethra, welkcn vorm men tcvens als eene complicatie van pseiulo-hermaphro-

ditismus met cloakmrm kan beschouwen.

Het zij mij vergund, aan bet einde mijner bijdrage gekonien, naar aan-

leiding der niedegedeelde gevallen, nog eenige opnierkingen te niaken.

Het blijkt uit beide waarnemingcn, dat zich niet de hals van de blaas in

bet bekkenstuk der niannclijk gevornide urethra onllasl, niaar dat er eene

vrouwelijke urethra beataat^ die als hct ware op de mannelijke ingeplani

is. Men beeft veelal de vrouwelijke urethra hij don mensch bescbouwd als

gelijkbeteekenend met de pars menibranacca bij den man. Functioned mogen

beide met elkander overcenkomen, genetisch stellig niet. Het bekkenstuk

bij den stier * is niet anders dan onze pars menibranacca, en bet blijkt nu

uit beide hermapbrodiclen, dat de vrouwelijke urethra tusschen lietzelve en

de blaas geplaatst is. Wil men dus al eene analogic vaststellen, zoo behoorl

men die te zoeken tusschen de vrouwelijke urethra en de pars prostatica

nrethrae bij den man, en het onderscheid berust dan op het geniis der

prostata bij de vrouw.

* Gewoonlijk hecht men aan het woord bekkenstuk eene nijdere beteekenis, en is liet niet alle'en

onze pars membranacea, maar tevens prostatica. Om de voorstelling echter vatbaarder te maken,

heb ik de vrijheid genomen, de urethra bij den stier in dezelfde segmenten te verdeelen als bij den

mensch, namelijk: in een roeclesluk (pars spongiosa hominis), bekkenstuk (p. membranacea h.) en

prostatastuk (p. prostatica h.).
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Men vindt eenen steun te meer voor de juistheid dezer vergelijking in de

waarneming van Bouillatjd en Manec *, die in liunne hermaphrodiet we-

zentlijk eene prostata hebben aangetroffen, een bewijs, dat in sommige ge-

vallen althans de vrouwelijke urethra het karakter cener mannelijke pars

prostatica kan aannemen. Virchow vond in de door hem bescbrevene her-

maphrodiet f, de kUertjes van den blaashals gevuld met bruinachtige concre-

menten; zoude dit geene rudimentaire prostata kunnen geweest zijn?

Eene andere opmerking heeft betrekking op de beteekenis van het bekken-

stuk zelf. Het is uit de vergelijking, vooral van de geskiclitsdeelen der eerste

hermaphrodiet met die van een normaal kuiskalf, opvallend duidelijk, dat

hetgeen bij de een het bekkenstnk (onze pars membranacea) voorstelt, niet

anders is dan eene geslotene vulva, die slechts naar achteren en beneden eene

opening behoudt, vie\kc in het roedestuk der urethra overgaat. Behalve door

de plaatsing en de capaciteit wordt de gelijkenis bevestigd door de inmon-

ding der vrouwelijke urethra, der scheede en der Bartholinische of Cowper-

sche kheren, als ook door de twee paren plooijen, waarvan die, welke de

inmonding der vrouwelijke urethra begrenzen, als scheedeklep bekend staan.

De overeenkomst is zoo treffend, dat men in onze eerste hermaphrodiet,

slechts het bekkenstuk naar achteren geopend behoeft te denken, om de

voorstelling eener volmaakte vulva te verkrijgen. Ik behoef bier naauwelijks

te herinneren, dat eene dusdanige vergelijking niet geheel strookt met de

algemeen aangenomene denkbeelden. Gewoonlijk toch en te regt houdt men

in de menschelijke anatomie den bulbus der mannelijke urethra voor gelijk

beduidend met het grootste gedeelte der vulva, meer bepaaldelijk met den

bulbus vestibuli. Dit verschil in overeenstemming is echter, naar mijn ge-

voelen, meer schijnbaar dan wezentlijk, en de zaak wordt ons helder zoodra

wij slechts aannemen, dat het bovenste gedeelte der vulva bij de vrouw het

analogon voorstelt van de pars membranacea [bekkenstuk bij den stier), het

onderste door den bulbus vestibuli begrensde gedeelte het analogon is van

den bulbus urethrae,

Mijne laatste opmerking betreft de gesteldheid van het bekken. Merk-

waardig was, zoowel in het eene als andere geval, het zamenvallen van her-

* I. Geoffkoy St. Hilaire, Traile de Teratologic. Tom. II. p. 160.

t Ferhandl. der Phjs.-Med, Gescllschafl in Wurzburg, Bd. III. S. 359 ff.
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maproditismus spurius femininus met ecnen aaiDiicrkelijkcn grand van dwar-

se bekhviveDwauwituj. In de eerste hermaplirodiet had deze vernaamvin^f

betrekking zoowel op den in- als uitgang, in de tweede op den uitgang aileen.

De ongenaamde beenderen waren hierbij goed ontwikkeld en de oorzaak

berustte stellig aileen op eene geringere ontwikkeling van de wervelkoloni

in hare achterste helft, hoofdzakelijk de staart- en heiligbeenwervels. Mooi-

jelijk valt het hierbij te bepalen, of deze gebrekkige vorming van bet geraamle

op de sluiting van de natnurlijke openingen der urine- en geslachtswegen

en, gelijk in onze tweede hermaphrodiet, zelfs van bet darmkanaal terugge-

werkt heeft. Wij voor ons altbans besluiten bier liever niet tot een oor-

zakelijk verband, en bescbouwen beide gebreken eerder als gevolgen van

denzelfden gebrekkigen ontwikkelingsgang. Mogelijk ware het niet ongepast

in het vervolg bij aanwezigbeid ook van mindere graden van hermapbrodi-

tismus spurius bij het vrouwelijke geslacbt op de configuratie van het bekken

acbt te geven, ten einde zoo mogelijk uit te maken, of dwarse vernaau-

wing meer bij dit gebrek voorkorat, dan wel of men in den regel Chevreuil's

waarneming * bevestigd zal vinden, die in bet geval, dat bij mededeelt en

waarvan ook wij bierboven melding bebben geniaakt, een wijd, vrouwelijk

bekken aantrof.

Reil's Archil. Bd. XI. S. 303.
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VERKLARING DEH PLATEN.

PLAAT I.

Geslachtsdeelen van eeii viouwelijk hcimapliroditiscli kalf, van h(tvon ge-

zien. De bovenwand der scheede en van het bekkenstuk der mannplijk

gevorrade urethra met een gedeelte van den hulbus zijn geoponfl. Do ini

roede ontwikkelde clitoris is naar de regterzijde omgebogen.

a. bekkenstuk der mannelijke urethra.

6. corpus spongiosum urethrae.

c. bulbus urethrae.

d. corpus cavernosum clitoridis peniformis van eene zijdc

ee. ligamenta recto-cavernosa.

f.
voorbuid.

g. baarlok.

hh. oijerstokken.

ii. Fallopiaanscbe buizen.

k. baarmoeder.

/. uitwendige baarmoedermond.

m. scbeede. Naar onderen (achteren) vernaauwt zij zich en gaat in do

mannelijke urethra over.

n. uitmonding der vrouwelijke urethra.

0. scheedcklep.

pp. piooijen, op welker aanvang bij

qq. de vermoedelijke openingen der Gaertnerscbe gangen zijn aangegeven.

rr. Cowperscbe klieren.

ss. hare uitmonding in de urethra.

PLAAT II.

Bekkenorganen van een vrouwelijk herniaphroditisch kalf van boven gezien.

De vrouweHjke urethra, scheede en endeldarm ontlasten zich hier in eene

mannelijke urethra, waarvan bet bekkenstuk geopend is. De tot roede ont-

wikkelde clitoris is naar de linkerzijde omgebogen.

a. puntig einde der tot roede ontwikkelde clitoris.

19
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h. oiiliciuin urethrae.

c. geopende voorliuid met de haarlok.

dd. wortels der corpora cavernosa penis.

c. corpus spongiosum urethrae met ter naauwernood aangediiiden bulbus.

/•. blaas.

gy. ureteres.

Iih. eijerstokken.

ii. Fallopiaansche buizen.

hk. borens der dubbele baarraoeder.

//. dubbele scheedc.

in m. liare scbijnbaar blinde uiteinden.

/(. endeldarm.

o. kanaal waardoor de zicli trechtervormig vernaauwende endeldarm met

bet bekkenstuk der mannelijke urethra gemeensehap beeft.

{). bekkenstuk der urethra van boven geopend.

7. uitmonding der vrouwebjke urethra.

rr. scheedeklep.

.<{s. uitmondingen der dubbele scheede. Boven deze vindt men onder * de

vermoedelijke openingen der flaertnersche gangeii.
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OVER

DE AFWIJKINGEN VAN HET KOMPAS,

VOORTGEBKAGT DOOR DE

AANTREKKING VAN HET SCHEEPS-IJZER.

F. J. S T A M K A R T.

Hot ijzer, zoo;ils lict aan booixl van scliepen voorkonit^ lielzij dat liel een

deel van de zamenstclling en uitrusting van hot scliip uitmaakt, dat hot tot

de lading behoort^, of dat' het gclieele scliip van ijzer vervaardigd is, kan

nocli beschouwd worden alsof bet geheel geen blijvcnd magnetismus be-

vatte, zooals geheel week ijzer, nocb als hard ijzer of staal, dat in eene

bepaalde rigting of rigtingen gemagnetiseerd is. Een tusschentoestand is bier

veel meer aanwezig, in dien zin, dat het ijzer gedeeltelijk op de kompasnaald

werkt alsof bet geheel alleen door den invloed van het aard-magnetismus

magnetisch was geworden, telkens in andere rigtingen, naar gelang van de

bewegingen van het schip; gedeeltelijk alsof het blijvend magnetismus be-

vat in bepaalde rigtingen met betrekking tot bet schip. llet is bekend, dat

dit blijvend magnetismus, voor zoover week en meer of minder hard ijzer

betreft, niet zoo slandvastig is als het magnetismus in staal-magneten; dat

bet door buigen, slaan, stooten enz. verandert, en ook daardoor, dat het ijzer

langdurig in eenen zelfden stand aan de inductie van het aard-magnetismus

wordt blootgesteld. Met betrekking tot bet magnetismus in ijzer hebben wij
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alzoo eene opklimmende reeks van toestaiiden : te beginnen met dien toestand,

waarbij de magnctische kraclit alleen bepaald wordt door de indiictie van het

oogeiiblik van het aard-niagnelismus, terstond veranderendc met elke draaijende

beweging dcr ijzeiniassa; vervolgens den toestand, waarbij de magnetische

kraclit minder of meerder blijvend is; tot eindelijk de standvastige magne-
tische kracht, zooals in goede staal-magneten, die wij ons geheel onalhan-

kelijk van tijd en stelHng (des staals) kunnen voorslellen. Wij znllen, kort-

heidshalve, den geheel beweeghjken toestand dien van week ijzer^ de meer

standvastige Jcracht die van hard ijzer noemen : beide toestanden komen in

het algemeen geUjktijdig in elk stuk ijzer voor.

De voorstellingeener onvolkomene beweeglijkheid van het magnetismus brengt

mede, dat als een schip langen tijd in rust bhjft, hot meer en meer nadert

tot eenen toestand^ waarbij een maximum van slandvastig magnetismus plaats

vindt, afhangende van de plaats op de aarde waar het schip zich bevindt,

en van de stelling die hot heeft ten o|izigte van de rigling cener in haar

zwaartepunt vrij opgehangen magneetnaald. AVanneer een schip zich in eenen

met betrekking tot de aarde kleinen omtrek beweegt, zai de verhouding van

het vaste en beweeglijke magnetismus eene andere kunnen zijn. Hierbij

echter biijft in het schip eene rigting, met betrekking tot de rigting der incline-

rende naald, bijna standvastige te weten de vertikale rigting. Ontbindt men

de werking van bet aard-magnetismus in drie rigtingen, naar het ^oorden^

Oosten en vertikaal nederwaarts, en beschouwt men de geheele werking als

voortgebragt door de werkingen in de drie rigtingen afzonderlijk, dan zal de

werking in de vertikale rigting aan het schip de eigenschap van eenen bijna

standvastigen magneet mededeelen. Wanneer het schip zich op eene verre

reis over de oppervlakte verplaatst en in streken komt, waar de rigting der

inclinerende naald merkelijk anders is, dan zal op den togt derwaarts, gaande

weg, spoediger of langzamer, de magnetische toestand van bet schip gewijzigd

kunnen worden, in dier voege, dat bij de aankomst op eenig ver van de

plaats van het vertrek verwijderd punt, de magnetische toestand, — en meer

bepaald, zoo het schijnt de meer blijvende toestand van het schip, — nog

niet geworden is, wat hij na eenigen tijd van verblijf aldaar worden moet.

Hierbij echter biijft op elk oogenblik de voorstelling van het scheeps-ijzer

als gedeeltelijk week, en gedeeltelijk hard steeds bestaan; maar de verhou-

ding van beide gedeelten tot elkander kan veranderen, in het algemeen zeker

slechts binnen enge grenzen, soms, in buitengewone omstandigheden, is het
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welligt tot meerdere uitgcstrcktlieid mogelijk. De vraag is hierbij, of bij

cenc verandering in den tijdclijk blijvenden inagnctischcn toestand, de oogen-

blikkelijk goinduceerde magneetkracht dczclfde blijft als vroegei? Ofdemag-

netiscbe ^ve^king van een stuk ijzer zuiver alleen de som is van de uiling

der magneelkraclit, die er toevallig in aanwezig is, en van de geinduceerde

kracbt, die er op het oogenblik zelf in wordt opgowekt, en ol' alzoo deze

laatste kracbt onafhankelijk van de eerste is?

In de Resiiltatc mis den Beobachtungcn des Magnetischen Vereins, von

Gaus und Weber, van bet jaar 1841, pag. 85, konien bioromtrent eenige

proeven voor met staven week ijzer, genonien door^VEBER. llel opstol luidt:

Mognetisirung des Eisens durch die Erde, en toont aan, dat als week ijzer door

inductie, betzij van bet aard-niagnetismus, betzij door magneetslaven voortge-

bragt, geniagnetiseerd wordt, er eene zekere soorl van legenstand, die met

den tegenstand der wrijving vergeleken kan worden, plaats beeft.— Hetkonit

mij voor, dat eene vergelijking van den bedoelden tegenstand met dien eener

wrijving niet gebeel passende is; liever zoude ik tot beeld kiezen de kleeving

eener vloeistof, omdat de minst aangewende kracbt blijkt uitwerking te beb-

ben, betgeen bij tegenstand van wrijving bet geval niet is.

Om zooveel mogelijk tot de beantwoording onzer vraag te komen^ zoo

kunnen biervoor alleen de vier eerste proeven van Weber dienen. Lit

de eerste en tweede proef, genomen met twee staven van gelijke afmelin-

gen, maar die zeer vcrschillende blijvende magneetkracbten bezaten, blijkt

dat evenwel bet beweeglijke magnetismus, betgeen even snel bij de omleg-

ging der staaf verandert, voor beide staven zoo nabij eene zelfde waarde bad,

dat Weber een midden uit de twee bepalingen van bet beweeglijke magne-

tismus konde nemen. Uit de derde proef, met eene derde staaf genomen,

volgt alleen, dat bij regelmatige omleggingen, met tusschentijden van 5 a 4

minuten, ook telkens in dezelfde standen dezelfde afwijkingen voortgebragt

werden.

De vierde proef werd met eene grootere staaf, lang 1210, breed 77,0 en

dik 14^7 mm. genomen. De staaf was eerst een tijdlang regtop (vertikaal) neder-

gezet, met het geteekende einde A naar beneden. Daarop onderzocbt men

de afwijkingen, die zij in zekere stelling, N en Z gerigt, voortbragt, zoowel

met bet einde A naar bet Noorden, als, na omlegging, met A naar bet Zuiden.

Daarop werd de staaf een tijdlang weder vertikaal neergezet, maar met bet

einde A naar boven, en vcrvolgens dezelfde proeven, in dezelfde stelling der
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stiiaf met \\H omleggen herhaald. Hct bleek, dat liel blijvende magnetismus

der staaf iiu vpranderd was — liet was veiniiiidcrd — maar, dat het veraii-

derlijke zeer iiahij dezelt'de waardo bchoudeii had. Zoo wij het hlijvendf

door b, hct verandedijke door v voorstellcn, dan was:

....
f, ( Ij evenredig aan iiet getal 10o,5'2.

bii dc cerste procl J _,. ^
"' '

I
w » » » » /UojOO.

, .. , , « f ^ evcnredig aan hct gctal 87,G6.
bii dc tweedc proei ) -no <.-»-

•• '

I
y » » » » 70l2/2o.

Weber vermcklt nict hoe king de staaf regtop gestaan heeft, hetgeen voor

ons onderwerp niet onbelangrijk geweest zoude zijn oni te weten.

Ten einde meerdere ervaring te cilangen heb ik zelf, zoover niijne hulp-

niiddelon strcktcn, cenigc proeven ingcsteld met zes verscliillende staven: eene

tijdelijk in mijne kamer opgehangen magneetnaald met een spiegeltje, diende

daarbij om de afwijkingen waar te nemen. De staven werden gelegd beur-

telings met de middens, ten ZO. en ten ZW. van de magneetnaakl, op eenen

alstand van o5o' mm., te weten 250 mm. ZnidcHjkcr en 250 mm. OosteHj-

ker of Westelijker, waarbij zij steeds Noord en Zuid gerigt waren. In deze

steUing is de afwijking die zij voort kunnen brengen een maximum, met

betrekking tot de strcek, waarin de staven ten aanzien van de naald h'ggen.

De proeven zijn voorts op de volgende wijze genomen : \°. Eene opteekening

van den stand der naald op eene verwijderde schaal, zonder de staaf. 2°. De

staaf ten ZO., met het eene einde A naar het Noorden, en dan omgekeerd met

het einde A naar het Zuiden. 5°. Dezelfde dubbele waarneming met de staaf

in het ZW. 4°. Nogmaals eene dubbele waarneming met de staaf in het ZO;

en eindelijk 5°. Eene opteekening zonder de staaf. Tusschen twee waarne-

mingen verliepen ongeveer 4' tijds. Een enkel voorbeeld zal voldoende zijn

dit nader op te helderen, zoowel als om de wijze van berekening aan te

wijzen.
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Tabcl I. Do eerste koloin wijst den datum der waanieming aan; de Iweede

den toestand der staaf; dc derde den gemiddclden stand van de niagiieetnaaldy

volgens dc twee waarnemingen zondcr slactf gedaan; de vierde kolom geeft

denzeU'den stand volgens liet geniiddelde van de opleekeningen met de

slaaf ZO. en ZW. In de vijfde kolom vindt men de lioegrootlieid der alwij-

king door hot Mijvende magnelismus voortgebragt + indien bet einde A
ZnideHjk magnetismus bevat^ — indien de polen omgekeerd zijn. In de zesde

eindeiijk de afwijking door bet beweeglijke magnetismus veroorzaakt, beide

in deelen van de scbaal, waarvan ieder deel met j^'^^ of Q',97608 = 58",565

overeenstemt.

Men ziet uit deze tabef, dat nieltegenstaande bet bbjvende magnetismus

bij elk der staven aanmerkelijke verandeiingen ondergaan beeft door bet

stooten op de eindcn, bet beweeglijke magnetismus ccbter zeer nabij dezelfde

waarde bebouden beel't. Kleine veranderingen komen zekerlijk in deze kolom

voor^ maar eensdeels zijn bicronder zekerlijk de fouten der waarnemingen be-

grcpen^ anderdeels do onregelmatige afwijkingen die de naald gedurende eene

reeks waarnemingen kan gemaakt bebben, waaraan alleen, of grootendeels de

verscbillen tusscben de getallen in de o^le en 4'le kolom scbijnen toegescbre-

ven te raoeten worden. Opmerkelijk is bet ecbter, dat over bet gebeel bet

beweeglijke magnetismus iels scbijnt toe te nemen, zoowel wanneer bet blij-

vende grooter is geworden, als ook na bet plaats bcbben van eenen val,

dierwijze, dat bet beweeglijke magnetismus iels grooter scbijnt te worden,

als door den val bet blijvende magnetismus t)cr(/roons, en men de waarneming

kort na den val — bijv. binnen 1 uur daarna — bew-erkstelligt. Dc vijf

eerste staven, waarvan bet beweeglijke magnetismus bij de eerste proeven

iets was toegenomen, vertoonen alle Avcder eene vermindering in dit magne-

tismus, nadat zij twee of meer dagen in rust in de rigting —W. gelegen

hadden, terwijl bet blijvende magnetismus door die rust betrekkelijk veel

minder veranderd was. De zesde staaf is nadat zij rustig gelegen bad niet

waargenomen,

Wij mogen uit deze proeven, naar bet mij voorkomt, met betrekking tot

ijzeren scbepen dit besluit opmakcn, dat indien de werking op bet kompas

mogt vei'anderen, zondcr dat bet scbip aanmerkelijk van plaats verandert, of

indien die werking veranderd mogt zijn na bet volbrengen eener reis en

de terugkorast op dezelfde plaats, dit alleen aan eene verandering in bet

blijvende magnetismus toegescbreven kan worden. En voorts dat, indien ge-
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durende eene reis, tie veranderingen in de afwijkingen van het konipas, die

noodwendig ten gevolge van de verandering in de inclinatie der naald en in

<1e intensiteit van het aard-magnetismus nioeten plaats hebben, niet volkomen

volgens de forninlen van Poisso?r mogten plaats grijpen, (lit evenzoo aan

langzame of, soras toevallig, aan nieer plotselinge veranderingen van het

blijvende magnetismus geweten moet worden. Wij zuUen in het vervolg

zien, dat deze veranderingen in het algenieen klein zijn en langzaam voort-

gaan. Men kan dus^ zoo men wil^ drie verschillende toeslanden van het mag-

netismus in een ijzeren schip onderscheiden: eerstelijk het beweeglijke deel,

dat bij elke beweging van het schip verandert, volgens wetten, die door de

formulen van Poisson voorgesteld — althans zeker zeer nabij voorgesteld—
worden; — ten tweede een magnetismus, dat niet met de bewegingen van het

schip terstond verandert, niaar slechts aan langzame, met den tijd voortgaande

Jkleine veranderingen onderworpen is, in de eene of andere rigting, of ook

afwisselend in verschillende rigtingen, en dat soms, in buitengewone onistan-

digheden, tot eenig meerder bedrag, althans kan veranderen, — zooals door

eenen hevigen schok, gelijk onze vallende staven; — ten derde een magnetis-

mus, dat zoo blijvend is als in staal-magneten. De onderscheiding is niet we-

2enlijk, niaar slechts als eene wijze van voorstelling bijgebragt. De boide

laatste soorten kunnen op elk oogenblik, door het belioorlijk aanbrengen van

magneetstaven, geneutraliseerd worden, en de eerste soort in liet algemeen

voor het grootste gedeelte insgelijks.

Over de veranderingen in de magnetische werking van ijzeren schepen op

het kompas, is in het laatst des voorgaanden jaars eene levendige discussie

gevoerd tusschen Dr. Scoresbt en den Kon. Sterrekundige Airy. Dr. Sco-

RESBT bragt het onderwerp ter sprake bij gelegenheid van de 24ste bijeen-

komst of Meeting der Britsche Associatie (October 1854). Airy, toen niet

tegenwoordig geweest zijnde, antwoordde een weinig later, en Dr. Scoresby

kwam op het onderwerp ook terug, om zijne denkbeclden meer uiteen te

zetten en te staven. Men vindt de verschillende stukken, zoo van Scoresby

en Airy-' als van enkele andere medestrijders, in het Engelsche Tijdschrift

The Athenaeum, N°. 1406, 1408, 1409, 14H, 1415 en 1416, of 7, 21 en

28 October, 11 November, 9 en 10 December des voorgaanden jaars. De

aanleiding, welke Dr. Scoresby tot zijne eerste voordragt had, was het onge-

lukkig stranden en vergaan van het ijzeren schip The Tailcnr, in Januarij

1854, op eene rots in het lersche Kanaal, slechts twee dagon na het vertrek
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van het schip uit Liverpool, waarbij 290 menschenlevens verloren giiigeu.

Volgons ScoRESBY zoiule het ongeluk te wijten zijn aan eene plotselingc

verandeiing der magnetisclic weiking van liet ijzer, voortgebragt door het

slooten van het schip tegen de baren, terwijl het met stormweder in eene

Zuidchjke rigting stevende, eene rigting die toevallig bijna tegengesteld was

van dc dgting waarin het schip op stapel gestaan had en gebouwd was. Van

twee kompa&sen, het stiiurkompas bij het roer, en een ander nabij de liezaans-

niast, welke beide vooraf door niiddel van niagneetstaven verbeterd en gebjk-

wijzend gemaakt waren, zouden de aanwijzingen, op den morgen van het

ongeUik, bijna twee streken verschil hebben opgeleverd. Airy, in zijn ant-

woord, spreekt de liapporten, die na bet ongeluk opgeniaakt zijn, niet regtstreeks

tegen, maar zegt: wel overtuigd te zijn, dat eene zoo groote verandering in

zulk eenen korten tijd alleronwaarscbijnlijkst is, en dat, volgens onze tegen-

woordige kennis, in de gegeven omstandigheden niets geregtigt om eene ver-

andering tot dat bedrag aan te nenien. Natuurlijk worden door Airy do

bekende feiten toegestenid, dat ijzer door slaan, stootcn, buigen enz. magnc-

lisch wordt, of, om met Scoresby te spreken, eene retentieve magneetkraclit

erlangt; maar hij gelooft niet, dat de werking der baren op een schip hiertoo

tot zulk een beduidend bedrag in een kort tijdsbestek in staat is. Daarentegen

maakt Airy opnierkzaani op de wijze van het leggen van niagneetstaven nabij

het kompas, dat, gelijk bekend is, op twee verschillende manieren geschieden

kan: zoo nanielijk, dat eene lijn, uit het midden van het kompas naar het

midden eener staaf getrokken, loodregt op het midden der staaf staat; of zoo,

dat de verlengde rigting der staven door het projectie-punt van het midden

van het kompas op het dek gaat, waarbij dus een der polen van elk der

staven naar dit projectie-punt wijst. Deze laatste manier, bij onze naburen

T/ie End-one genaamd, wordt door Airy afgekeurd, omdat daarbij tevens

eene kracht op het kompas ontstaat, die loodregt op het dek gerigt is, het-

geen bij de eerste wijze van het aanbvengen der staven niet plaats heeft.

Deze opmcrking is inderdaad van gewigt ; want, vooreerst kan men bij het

leggen dor niagneetstaven met de einden naar het kompas toe, naar willekeur

of de Noord- of de Zuidpool naar bet kompas rigten, zoo men slechts de staaf

aan deze of gene zijde van het kompas legt. Eene staaf aan stuurboordzijdo,

met de Noordpool naar het kompas gerigt, doet dezelfde werking evenwijdig

aan bet dek, als eene staaf aan bakboordzijde met de Zuidpool naar het kom-

pas. De vertikale kracht werkt echter in het eerste geval opwaarts, en in
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liet Iwccde geval ncdcrwaarts op de noordpool dor kompasnaald. — Hot kan

dus gobcuren^ dat dc vertikale kraclit van de magnectsloal'met de verslorciido

verlikalo kraclil van hel scliecps-ijzer zamenwerkt, of deze lerugstreeri. In

liet eerste geval is liet zekcr, dat bij eene oveibelling van bet scbip aan-

nierkclijke afwijkingen van bet konipas ontstaan moeten. Ten aiulere nierken

wij op, dat de afwijkingen wegens de overbellingen bet sterkste zijnbijzui-

delijke en noordelijkc koersen (gelijk dit uit de formulc en uit de proeven

blijkl), en dat liet ongebdc met the Tailcnr bij eene zuidelijke koers ge-

beurd is.

Het is nioeijelijk bij eene discnssie, die van weei'skanten, iiaar lict scbijnl,

niet met genoegzame kalmte gevoerd is, cen gegrond oordeel tc vellen. Dat

bet ijzer door slaan, buigen enz. magnetiscb woidt, en dat de wijze boe, ook

van de slelling afbangt, die bet op bet oogenblik van den scbok of bulging

heeft, is wel bewezen, en dat dit ook in liet groot bij een ijzeren scbip

lot eenig bedrag moet plaals bebben, wanneer bet scbip op zee in beweging

zijnde, soms tcgen eene baar scbokt, of door de kracbt op de maslcn een

weinig gebogen wordt, moet, dunkt niij, aan Dr. Scoresby toegegeven wor-

den ; maar of eene verandcring, waardoor twee konipassen in weinig tijds 2

streken zouden verscbillen, werkelijk op de Taileur beel't plaats gebad, is uit

bet medegcdeelde in the Athcncum niet te beslissen ; daartoe onlbreken alle

noodige opgaven, en- bet is zelfs le betwijfelen of die wel aanwezig zijn.

—

De bewijzen, die Dr. Scoresby in zijn laatsle artikel (Atbeneum N\ '15'27)

voor eene verandering in bet magnetisnius van ijzeren scbepen reeds dade-

lijk of kort na bet afloopen opgeeft^ zijn allesbehalve afdocnde.

—

Airy zijner-

zijds gewaagt van de mogelijkbeid, dat magneetstaven meermalon van kraclil

zouden verliezen^ en meent reden te bebben, oni, in de meesle gevallen waiw

neer de verbetering door de staven aangebragt, na eenigen tijd onvoldoende

bleek, dit te moeten toeschrijven aan eene veiandering in de kracbt der sta-

ven en niet in dc working van bet scbip.— Ook dit kan, geloof ik, zonder

speciaal bewijs voor elk geval, niet aangenomen worden, ten minsle als bet

goede en goed geinagnetiseerde staven geldt.

Zonder bij deze discussie langer slil te staan, omdat ik niet geloof, dat

zij mecrder licbt over de zaak verspreiden kan, zulleii wij eerslelijk op eene

beknopte wijze de Ibrmulen outwikkelen, waardoor de afwijkingen van bet

kompas voorgestcid kunnen worden, wanneer een scbip verscbilicnde standen

aanneemt en over de oppervlakte der aarde zicb verpiaatst, naar aanleiding

iil

WIS- EN NATILIIK. VI lill. DF.n KO.MMil, AKADF.MIE. hT.U. III.
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iler tlieorie van Poissoiv, le vindeii in de Meinoires do I'Academie Royale

des Sciences de I'lnslitut de France voor lict jaar 1858; verder de formulen

tocpasson op nieordere reeksen van waargenomon afwijkingen, bijeen verza-

nield in cen belangrijk werk: Practical Illustralions of the necessity for as-

senlaining the Deviations of the Compass etc. by Captain Edward J. John-

son. R.N. F. R. S. superintendent of the Compass Departement of the Royal

Navij, Iweede drnk, London 1852.— Flieruit z;d blijken, dat in bet algenieen

de nieemialen genoeindo veranderingen in den niagnetiscben toestand van

schepen niet aaninerkeiijk zijn en ook langzaam voortgaan. Airy beroept zich

op bet werk van Johnson^, en dit is mogelijk bet beste door beni bijgebragte

argument, dat niet tegengesproken is.

De aangebaalde Memoire van den benoeniden Poisson bandelt over de Af-
wijkingcn van het hompas, voortgcbrayt door hct ijzer der schepen, en grondt

zicb op de uilkomsten van twee vroegere verbandelingen in de Memoires de

rinstitut, van 1821—1822. Poisson ontwikkelt de gevolgen, die nit de

onderslelling, dat bet scheepsijzer gebeel aileen nit week ijzer bestaat, voort-

vloeijen, dat is, wanneer het geen spoor van blijvend magnetismus bezit. De

noodzakelijke onderstelling, dat ook standvastige magnetische krachten aan-

wezig zijn, die aan Airy toekomt_, is er gemakkelijk aan toe te voegen, en

gelijk nit de Philosophical Transactions wel bekend is, door Mr. Archibald
Smith in zijne formulen voor de afwijkingen der kompassen opgenomen.

Met aan doze bekangrijke stukken te berinneren zij levens gezegd, dat ik

er weinig heb kunnen bijvoegen: alleenlijk beb ik ook de termen ontwik-

keld, die van eene overbelling naar stuur- of bakboord afbangen, en die, welke

onlstaan wanneer de voor- of acbtersteven opgebgt wordt, welke dus de af-

wijkingen van bet kompas voorstellen bij een hellend en ook bij een stam-

pend sebip.

Volgens bet door Poisso\ voor eenen bol en eene ellipsoide bewezene, en

voor eene onregelniatige ijzermassa aangenoniene, zijn de drie zamenstellende

krachten, die op een magnetisch deeltje van de kompasnaald werken, lineaire

functien van de drie zamenstellende krachten der aard-magnetiscbe kracht.

Dit is strict genomen de eenigste hypothese, die echter veroorlooCd is, betzij

dat men ze met Poisso:v aanneemt als bij een zeker soort van inductie, daar

zij voor den bol en de ellipsoide met de waarnemingen overeenkomstige resul-

taten geeft; hetzij dat men opmerkt, dat noodwendig de drie krachten, die

op een magnetisch deeltje der naald werken, functien zijn moeten van de drie



OVER DE AFWIJKINGEN VAN HET KOMPAS. 11

ontbondenen dor aardraagnelische kracht, en van slandvaslige grootheden, die

van de figuur en de gcsteldheid der ijzermassa afhankelijk zijn; en dat als

men deze functien in reeksen ont\Yikkelt, volgens de onlbondenen der aard-

magnetisclie kracht gerangschikt, dat dan lineairc uitdrukkingen do eerste ter-

raen dezer reeksen zijn zullen, die, in het algemecn genomen, zeker voor

het hier beoogde, genoegzaam naauwkeurige waarden bezitten.

Laat dan X', Y', Z' de drie ontbondenen zijn der kraclit;, die op de noord-

pool der magneetnaaUl werkt; X' in de rigting naar den voorslevcn, evenwij-

dig aan de kiel van het schip; Y' naar stuurboordzijde, evenwijdig aan het

dek; Z' nederwaarts, regthoekig aan het dek, of evenwijdig aan den mast,

(als deze regthoekig op de kiel staat); «';, /3', '/ de drie ontbondenen der aard-

magnetische kracht, in dezelfde rigtingen; en. A, B, C enz. stand vastige

grootheden, van den vorm der ijzerniassa's, hunne gesteldheid ten opzigle van

het magnetisrans, en de plaatsing van het kompas afhankelijk; eindelijk P,

Q, R drie slandvastig werkende magnetische krachten, dan zal men hebben:

X' = (1 + A) «' + B /?' + C 7' + P
1

y = D «' + (1 + E) /3' + F. 7' + Q
J

(1)

Z' = G «' + II /3' + (I + K) •/' + R
I

Wij schrijven (1+A) , (1+E) en (l+K) om daardoor de magnetische

werking van het aardmagnetismus, mede in de formulen te begrijpen: A, B^ C

enz., zijn in het algemeen kleine grootheden, en kunnen het, door eene ge-

schiktc plaatsing van het kompas, zooveel mogelijk buiten de onmiddellijke

nabijlioid van ijzer, altijd zijn.

Poissox neemt in zijne Memorie van 1858, de rigting der zaraenstellende

krachten eenigzins anders, te weten X en Y horizontaal en Z venlikaal; hier-

door verliest hij het voordeel om de overhellingen van het schip en het stam-

pen mede in zijne formulen te begrijpen.

Laat in de hierbij gevoegde figuur, N, en V drie punten aan den hemel

voorstellen, N het magnetische noorden, het ooslen, V het voetpunt; n het

punt waar de verlengde rigting der inclineronde naald den hemel treft; voorts

S het punt waarnaar het schip zich rigt; V' de doorsnijding van de normaal

op het dek, met den heme!, en B het doorsnijdingspunt der as Y'.

Trekken wij den boog VSA, dan is A de streek van den horizon waar-

naar het schip stevent; AS is de hoegroolheid van de inzinking, van den

voorsteven, en de hoek V S V kunnen wij voor de overhelling van het schip

21*
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V

naar stuuiboordzijde hoiiden. Eigenlijk moot de overlielling oni dc lijii die

naar A loopt gerekend worden: daar wij ecliter de bogcn AS en de ovor-

liellingon niet grooter ziillen nemeii^ dan dat lict veroorloofd blijft om do

twecde magten der Sinussen le verwaarloozoii, en dus de Cosinusson = 1 to

stellen, zoo is het onvcrscliillig of de helling om de lijn naar S of om die

naar A gerekend wordt. Daarbij is AS een zeer veranderlijke boog, die spoe-

dig van teeken verandert. Zij dus

Het miswijzende azimuth van het schip A.N ^ a ,

de indomping van den Voorsteven A S = 6 ,

de overheUing naar stuurboordzijde VSV' = /t,

de inclinatie der naald N /i = '?

.

Trekken wij de drie bogen nS, nB, nY', dan vindt men ligt:

Cos. n S = Cos. 8 Cos. a Cos. b -\- Sin. ^ Sin. b, ^

. /
Cos. ?j B = — Cos. (5 Sin. a Cos. h -f- Sin. i5 Cos. b Sin. h— Cos. b Cos. a Sin. b Si.n. h , > . (2;

Cos.nY'= -\- Cos. d Siti. a Sin. h -\~ Sin. S Cos. b Cos. h — Cos. S Cos. a Sin. b Cos. h. j

I de intensiteit van het aardmagnetismus voorstellende^ heeft men dan

«' = I. Cos. 7is ,
/?' = I Cos. n B 5

7' = I Cos. n V
waardoor de krachten X'^ Y', Z' in functie der hoeken a, b en h kunnen

worden uitsjedrukt.
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Herleiden wij dit stelscl tot een aiider X, Y en Z, gcrigt horizontaal naar

het punt A, dat in het kompas voorligt^ naar het punt B', aan stuuiboord-

zijde in de kirn, en vertikaal nederwaarts. Hiertoe is

Cos. A S = Cos. h , Cos. A B = — Sin. h Sin. h , Cos. AV = — Cos. h Sin. h ,\

dus
j

X= X' Cos. h— Y' Sin. h Sin. b— 7,' Cos. h. Sin. b . 1

Vei'der
/

Cos. B'S = , Cos B' R = Cos. h , Cos. B' V = — Sin. h ,
[

dus V • (3)

Y = y Cos. A— Z' 5m./*. I

Eindelijk \

Cos.N S= Sin. h , Cos.V B= Sin. h Cos. b , Cos.Y V '= Cos. h Cos. b
,

\

alzoo ;

Z = X' Sin. b -f- Y' Cos. b Sin. h 4- Z' Cos, h Cos. b . /

Wanneer men in deze uitdrukkingen die .van X', Y' en Z' uit (1) over-

brengt, en voor «', /3' en y' waarden volgens (2) substitueert, maar daaibij

de tweede niagten van Sin. h en Sin. h, en de prodacten dezer giootheden

verwaarloost, en Cos. h en Cos. /* = 1 neemt^ komt:

X = I [(1 4-A)Cos.(5Cos.a— BCos. cS5;«.a + C5('«.3} +P \

+ I { B Sin. ,5 + C Cos. d Sin. a] Sin. h
j

+ I
J
(A — K) Sin. (3 — (G + C) Cos. S Cos. a -{- li Cos. S Sin. a) Sin. 6 — 11 Sin. b

'

Y =].{\)Cos.8Cos.a—{\+'S:.)Cos.5Sin.a-\-'ESin.8} + Q (

+ I f (E— K) Sin. d — G Cos. 8 Cos. a + (K + F) Cos. 5 Sin. a } Sin. h— U Sin. h
^

l[DSin.b — 'ECos.8Cos.a]Sin.b. j

En als men b en h = o onderstelt:

Zo =1 {G Cos.S Cos a —li Cos.S Sin. a + {I + K)Sin. S\ +11.

Nog heeft men, als men voor 6 en /t = o , X en Y door Xo en Y^, voor-

stelt

:

X = X — (Z , — I 5tn. S) Sin. Z> + I {A Siii. d— C Cos. b Cos. a] Sin. b \

-f I (B Sin. (5 + C Cos. S Sin. a} Sin. h I

Y = Y — (Zo — I Sin. <)) Sin. h + I (E Sin. S -\- F Cos. S Sin. a] 5iw. h
\

+ I (U Sin. a — r Cos. 5 Cos. a} Sin. b-
j

waaruit blijkt, dat de voornaamste veranderingen die X en Y ondergaan door

eene overhelling en een stanipen van bet scbip afbangen van bet verscbil
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Zo— ISin.S, dat is van de wijziging der vertikale magnetische kraclildoor

de aantrekking van het scheepsijzer; want de overige tennen met Sin. h en

Sin. h vermenigvnldigd^ die in (5) voorkomen zijn doorgaande kleiner.

De horizontale krachten X en Y aldus bepaald zijnde^ is het ligt de af-

wijking van het kompas als ook de kracht R te vinden waardoor de kompas-
naaUl gerigt wordt. Iliertoe heeft men, als a het azimuth volgens het afwij-

kendo kompas voorstelt, zoodat a' — a = <f de afwijking is, de volgende uit-

drukkingen

:

= X Shi. a 4- Y Cos. a')

\ (6)
R= X Cos. a'— Y Sin. a')

Zoo men de uitdrukkingen X en Y uit (4) in (6) overbrengt komt, na

rangschikking

=
{
(I C Sin. 5 -j- P)

-I- I B Sw. S Sin. h + (I (A — K) Sin. (5— R) Sin. h) Sin. a'\

+ {(I ¥ Sin. ^ -f Q) + I D Sin. d Sin. b -\- {I (E — K) Sin. 8 — R) Sin. h
]
Cos. a' i

+ [
(1 + A)— (G + C) Sin.b] 1 Cos. 8 . Cos. a Sin. a' I

\ (7)— (B— C Sin. h — H Sin. 6| I Cos. 8 . Sin. a Sin. a'

+ {D — G Sin. h— F Sin. Jj I Cos. o . Cos. a Cos. a'

— (( 1 + E)— (H+ F) Sin. h
}
I Cos. <? . Sin. a Sin. a .

En wanneer men in deze uitdrukking a' in 90' + a' verandert bekomt men,

blijkens (6), de uitdrukking voor R.

De afwijking ^ == «' — a is positief als a' > a is, dat is dus wanneer de

kompasnaald naar het ivesten afwijkt; eene positieve afwijking cp, geeft alzoo

eene grootere noordwestering van het kompas te kennen. — Door a' te eli-

mineren komt:

= 4 {2 + A + E— (H+F)5m.A— (G + C) Sin.&} ICos.SSin.ip

+ {(C I Sin. <? + P) + B I Sin. S Sin. h + ((A— K) I Sin. ,J
— R) Sin.b} Sin. (a + g,)

+ {(FI5i«.(?+ Q)+DI&«.(?&V!.6 + ((E— K)I5i«.<J— R)Sm.A} Cos.(a+ q.)

+ 1. (D — B + {G— G)Sin.h + (H + F) 5m.
^.J

I Cos.SCos.q,

+ > (D 4- B— (C + G) Sin. A— (H + E) Sin. b } I Cos. S Cos. {2a + <f)

+ i{A— E + (H 4- E)5in. A— (C + G)5i«. 6} I Cos. S Sin. (2 a + 'l)
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Als men <f in 90' + qp verandert^ bekomt men weder R. Schrijvende nii

ter bekorting ;

I Cos. ^ = i

N = ^ (2 + A + E— (H + F) Sin. /»— (C + G) Sin. S) = N,, + N , Sin. A + N, Sin. b
,

^ D— B + fC— G) Sin. A + (H —D Sin, b
*"

2 + A + E— (H + F) Sin.k~(.G + G}Si,i.b
'=*'''+''> '^*»- ^ + ^a -S'". &,

Pp '
E,\

CTan^. J-f-v+B Tanj.iSin.h^ {l—}i)Tana.S \Sin.b

-2. —A Li"^- 2+A + E-(H + F).S»^A-(C + G)&«i
=^ryio+m,Sin.b+mJin.b}

}(8)

'ETang.3-\-~+l(^-'K)Tanff.o-^]sin.h+DTg.SSin.b

"- - 2 + A+ E -(li ^ E)Sm. /i _ (C + G)5m.6 ='^o+«i'S'«./'+«2'S'«-&,|

_ A— E + (H + F) ,Si«. A — (G 4- G) 5i«. 5^"~2 + A + E-(H + F)&-n.A-(C + G)&-«.6=^» +^' &-«.A +p, ,Sm.i.

_ D + B — (C + G)^m.A— (H + F)&'7i.5

*--o+A + E-(H+F)&-n.A-(C + G)-Sm.6 = '^» +^' ^'"-
'' + ^^

'^^"-
^-

,

Dan heeft men de eenvoudiger uitdrukkingen:

=— Sin.(p-\-rCos.q + 7nSin. (a+ j)+ nCos.ia + 9) 4-/>5iH.(2 a+g) +ijCos.{2a-\-q))

R:Xi= Cos.ij-\-rSiji.q—mCos.[a-{- q) + nSin.[a-{- q)—p Cos.{2 a-\-if)-}-qSin.(2 a-\-q'))

of:

=— ( 1 — m Cos. a-\-n Sin.a—p Cos. 2a-\-q Sin. 2 a) /Sm. 9

+ (r + OT Si«. a + n Cos. a + p Sin. 2 a-\- q Cos. 2 a) Cos. (j ,

R
;^ == + (1 — m Cos. a-{-n Stn. a—p Cos. Z a -{- q Si)i. 2 a) Cos. q>

+ (r 4- TO Sin. a + n Cos. a + p &'«. 2 a + j C05. 2 a] Sin. q, .

Hieruit volgt

r -\-mSin. a + n Cos.a-\- p Sin. 2a + q Cos. 2

a

1 — mCos.a-\-n Sin.a— pCos.2a -\- qSin.2a
' ' ' • ^ 1

R
.

:^.^\'{^—mCos.a+nSin.a—pCo8.2a-lqSin.2aY+(j--rmSin.a-^nCos.a+pSin.ia-^qCos.2ci)'^
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Men kan de afvvijking <j ook in de funclio van a' of de slroek volgens liel

al'wiikonde kompas zelf, uitdrukken, Iielgoen in vcie gevallcn veikiesolijkcr is.

Hiorloc dicnt vooreerst, volgens (9)

Sin. ?'= r Cos. ip -j- Hi Sin. a' + n Cos. a -\- p Sin. [2 a' — 'j) -\- q Co.';. (2 a'— q],

in welkc formiile mcji in liet Iweedc iid^ wanneer do afwijking niel aanmer-

kelijk is, f lean verwaarloozcn, en in i)et eerste lid </ voor Sin. 7 sclirijven;

aldus komt

q==r-{-mSin.a'-{-nCo8.a'-{-pSin.2a'-\-qCo.i.9.a' .... (11)

Onder dezen vorni stemt zij overecn met de formule van Mr. Archib. Smith

in de Phil. Transactions van i84G, pag. 549; waar echter nog Sin. tf in

liet eerste lid staat. De uitdrukking (H) of die van Smith is echter, zoo

als men ziet, niet naauwkeurig; maar zij is in de meeste gevalien voldoende,

en geeft dan eene gemakkelijke wijze om uit waargenomene afwijkingen de

standvastige grootlieden r, in, n, p en q te bepalen : stellen wij echter

_ '' + P Sin. Za' 4- q Cos. 2 a »

Tmiff. a = ^— —
-J ]

1 -|- p Cos. 2 a — 5 Sin. 2 a I

dan is I .... (12)

m Sin. a' 4- n Cos. a'
Sm.

{(f— a)
= ~

:::: ; X ^os. a.

1 -\- p Cos. 2 a — q bm. 2 a

Dezc naauwkeurige uitdrukkingen zijn merkwaardig, Avant vooreerst is a een

hook, die voor twee tegenovergestelde schijnbare s/rc/ic« rt' en «'+ 180', vol-

komeu dezelfde warde bezit; en ten andere is q—a een hoek welke voor die

zelfde legengestelde streken, gelijk van grootte maar tegengesteld van tee-

ken is. Laat q en "/' twee afwijkingen zijn voor de kompasstreken a' en

(( + ISO', en zij

g — a = + A,,

dan is '

'<'-« = -A;
dus /

.^-L+JL',} (13)

2

en

De hoek a hangt vooits alleen van de standvastige grootheden r, p, q af
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die, volgens (8), noch de liorizontale intensiteit i, noch de inclinatie 8, maar

alleen standvastige grootliedtn bevatten welke betrckking hebben op bet be-

weeglijke magnetisnius dat bet ijzer bij inductie ontvangt, en op de plaatsing

van bet kompas. — r, p, q en dus ook «', zijn alzoo grootbeden die overal

waar bet scbip zicb bcvindt, zoo King niets in de plaatsing van bet week-

ijzer ve'randerd wordt, dezelfde blijven. Ook bet aanbrengen von magneet-

staven brengt geene verandering voort op p, q, r of «', want bierdoor wor-

den alleen de grootbeden m en n gewijzigd; en, in zoo verre bet beweeg-

lijke magnetismns onafhankelijk is van bet blijvende magnetisnius, gelijk wij

altbans zeer nabij door de proeven met de ijzeren staven gevonden bebben,

is ook «' onafliankelijk van bet blijvende magnetismus, [retentive, volgens

ScoRESBT, sub-permanent magnetisnius, volgens Airy) op boedanige wijze

dit magnetisnius ook verkregen of veranderd wordt. — De balve (algebrai-

sche) som der afwijkingen (p en <f' in twee tegenovergestelde scbijnbare stre-

ken a en a' + 180, is dus bij een regtop liggend scbip, of wanneer bet

dezelfde belling becit, overal en altijd, ten niinste zeer nabij, standvas-

tig. — Wij zullen dit door de waarnemingen in bet boek van Johivson me-

degedeeld beproeven.

De boeken ^, of de balve verscbillen der afwijkingen bij twee tegenover-

gestelde scbijnbare streken, veranderen daarentegen met de grootbeden m en

n, en dus met de inclinatie ^, en met de betrekking tusscben bet blijvende

en standvastige magnetisnius, voorgesteld door P, 0^ R^ tot de borizontale

intensiteit i van bet aard-magnetismus.

De uitdrukking voor R in (10) doet zien, dat er in bet algemeen twee

bijna tegenovergestelde streken zijn, waar in R een maximum en een mini-

mum wordt, maar dat er ook twee maxima en twee minima zijn kunnen.

Men kan scbrijven:

R= N.i.V {H-7MH«*+rHp^+9^—2(7n(l—p)—?i(r-|-9))(?os.a+2(nn-f-p)+»n(r-^')jSinya

— 2 [p—r q)Cos.2a-\- ^q^rp) Sin. 2 a) . . . (14)

In bet algemeen nu zijn p en q klein in vergelijking van m en n, dus

is er dan maar een maximum en minimum van R. Ilet niaxiniuni van R

vindt men dan ongeveer l-ij

-.s^r,- w T njl+p)±rn{r—q]
a = 180 — noog. lang, —;

r ,

m (1 — p)— u {r -J- q)

22
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en liel minimum bij

^ ^ nil -^ p) 4- m (r— o)
a = 360' — Boog. Tang. ^ ^^^^ '-^

.

m (1 — p) — - n(i' -\- q)

Het is ligt le zien dat voor beide waarden^ (p slechts klein is. Men zal dus

bij groote waarden van m en n, wanneer het kompas groote afwijkingen

verkrijgt, eene koers-streek aantreffen, met eene kleine afwijking 7, maar

waarin de rigtende kracht R der kompasnaald zeer gering is, en dus het

kompas onbruikbaar kan worden. Is I'm^ + n'^ omstreeks = i, dan kan R
zelfs = of negatief worden, en de afwijking q> = 90' of daarboven.

Voor de gemiddelde waarde van R^ heeft men nog

Gemidd. E^ == X\i- {1 + ^n^ + n^ + r= + p^ + r/^} \

= i^ {l+A + E + lA^ + iE^- + iB^+iD^||
_ (j.^

+ {lcTang.8 + ~Y + U Tang. S + -VI

Indien de termen m en n, lietzij toevalHg of door het leggen van niag-

neetstaven mil worden, dan blijft er voor R slechts eene geringe verande-

ring overig, met twee maxima en twee minima, met eene gemiddelde waarde

die weinig van i verschilt, maar doorgaands kleiner is, omdat (A + E] ge-

woonlijk negatief gevonden wordt.

In het aangehaalde werk van Kapitein JoHivso?f zijn, zoo als gezegd is,

eene menigte lijsten van waargenomene afwijkingen medegedeeld: zij alien zijn

gerangschikt naar de kompas-koersen of volgens a', en bevalten de 32 afwij-

kingen voor elk der o2 streken. Ten einde het overzigt gemakkelijker te

maken, ben ik begonnen uit die lijsten 8 gemiddelden te berekenen voor de

4 hoofd- en de 4 tusschen-streken, en hiertoe is uit de formule (11) eene

interpolatie-formule opgemaakt; op deze wijze:

Indien men in (11) a' met eenigen hoek /? verandert, en daarna de for-

mule in functie van het verschil « = a' — ^ ontwikkelt, bekomt men eene

formule van dezelfde gedaante, te weten

9 = A + B Sin.ct -\- C Cos. a -{- D Sin. 2 « + E Cos. 2 a.

^Vaarbij de oorsprong der hoeken op eenigen streek ^ ligt. Laat nu de af-

wijkingen ?o, qi, qr-1, <r2 f--

overeenstemmen met « = 0, + 1 str., — I str., + 2 str. en — 2 str.

en in het algemeen ,f„ met « = + n streken.
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dan is

To = A + C + E

cp, = A + B Sirt. « + C Cos. « + D Sin. 2 a + E Cos. 2 «

q_

,

= A— B Sin. a -\- C Cos. a— D Sin. 2 « -}- E Cos. 2 «

dus

'^'
"^ ' = A + CCos.« + ECos.2« = (fo

— 2C-Sm.2§«— 2E5i«.*«
2

en even zoo

Waaruit

= A 4- C Cos. 2«-f E Cos. 4 « = g „ — 2 C S/n.^ «— 2 E Sin.^ 2 ».

— 4E(1 + 2 Cos.^'ft) Sm.^ «

en

To + (fi + T-i) + I (^2 + T-a)
r- J. f>iii 17 /y/^x

(fo = — — 0,029.C + O.lll.E . . . (IG)

als men namelijk voor « neemt 1 streok = IFIS'. Ten einde C en E te

bepalen^ vindt men gemakkelijk uit dezelfde formule

C =3 fa— fie £ ^ To + yiG —(Va + ^24)

2
'

4

G moet viermalen, en E slechts iweemalen berekend worden, voor het her-

leiden van 52 afwijkingen tot acht gemiddelden.

In de hierbij gevoegde tweede Tabel zijn de uitkomsten van de toepassing

der form. (16) op de Avaargenomene afwijkingen van het kompas, aan boord

van 10 verschillende schepen^ opgenomen. Deze Tabel II behoeft geene

verdere opbeldering : alleen zij opgemerkt, dat het eerste schip de Erebus

niet is opgenomen oni de grootte der daarop waargenoniene afwijkingen^ maar

cm dat zij op vijf verschillende punten der aarde bepaald zijn^ en ook om
de naauwkeuriglieid die aan dcze waarnemingen toekomt. Dit is ook de re-

den van het bij behouden van de 10"^® deelen van minuten in de gemiddel-

den, hetgeen zekerlijk anders overbodig is, en ook hier niet aanwijst dat de

22*
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gcmiildelden Ijinnen tie minuut naauwkeurig zoudon zijn. — Dc drie volgende

sohepen zijn ijzcren stooinschepon; deze hebben de grootste afwijkingen.

Dan volgcn de arwijkingon waargonoinen op vijf stoomsclicpen, hetgeen waar-

schijnlijk liouton schepen zijn; en ten laalste een schip, the Resolute, waar-

van niet vernield woidt, dat het een stoomscliip is. Al doze afwijkingen

zijn waargenomen met het zoogenaamde standaard-kompas, waardoor veislaan

wordt een kompas van naauwkeurige zamenstelling, dat ergens op eenen stan-

daard, lioog boven het dek geplaatst is, zoo ver als geschiktelijk geschieden

kan van alle ijzer verwijderd is, en waar men tevens zoo veel mogelijk, de

kleinste afwijkingen, vinden kan. Dit kompas dient om het stuurkompas er

mede te vcrgehjken.

Het is geniakkelijk in Tabel II voor elk schip na te gaan of, volgens de

forraulen (12) en (15) de halve sommen der afwijkingen voor twee tegen-

overgestelde kompas-streken, voor de verschillende pLiatsen, waar die sche-

pen tijdens de waarneniingen geweest zijn, slandvastifje getallcn opleveren.

Behoudens kleine afwijkingen, zal men het werkeUjk zoo bevinden. Even zoo

kan men ligt nagaan, dat de halve verschillen der tegenovergestelde afwij-

kingen, of de waarden van X (form, lo) blijkbaar, voor elke plaats zeer na-

hij door eene formule van den vorm A Sin. {a + /?) kan voorgesteld wor-

den. Ten einde dit onderzoek verder voort te zetten zijn, voor elk schip

en elke plaats afzonderlijk, de waarden der getallen, r, p, q, m, n van de

formulen (10), (II) of (12) berekend, en de uitkomsten in de derde hierbij

gevoegde Tabel, bijcen verzameld.

De eerste kolom van Tabel III bevat weder de aanwijzing van het schip,

de tw^ede die van de plaats waar- en den tijd wanneer de waarneming ge-

schied is; in de derde en vierde kolom vindt men de helling s der incli-

nalie-naald, en de horizontale intensiteit van het aard-raagnetismus aangewe-

zenj over welke grootheden straks nader. De vijf volgende kolommen bevat-

ten de waarden der getallen r, p, q, m en n, benevens de verschillen dezer

grootheden voor elk schip, bij verandering van plaats.— Een eerste blik doet

zien dat voor ieder schip, de getallen v, p, q slechts kleine verschillen heb-

ben, maar de m' en de n^ daarentegen aanmerkelijk veranderen, voor ver-

schillende plaatsen van waarneming. Bepalen wij ons vooreerst bij de ge-

tallen r, p, q.— Volgens de theorie van Poisson, zouden deze geheel stand-

vastig moeten zijn: wij zien inderdaad dat de verschillen a 'V ^p ^^ ^9
klein zijn. De vraag is alzoo of deze verschillen, waartoe natuurlijk ook
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de fouten tier waarnemingcn hebben bijgedragen^ alleen aan deze foutcn kiin-

nen toegescbreven worden, of dat zij werkelijk kleine verandoringen in liet

geiiiduceerde niagnetismus— of mogelijk ook een klein gebrek in de forniulo

van PoissoN — aanwijzcn.

Het gemiddeld bedrag van de fouten der waarnemingen, laat zicb uit de

berekening naar de nianier der kleinste vierkanten, van de 5 getallen r, p,

q, in, n, uit de 8 vergebjkingen, voor de 4 hoofd- en 4 tusscbcn-streken,

opmaken. Op deze wijze is gevonden dat de goiniddekle font van bet gcinid-

delde uit vier waarnemingen, dat is de gemiddelde font der getallen van

Tabel II bedraagt, als volgt:

Voor de Erebus ± Q',\.

Voor de scliepen Jacal, Bloodhound en Trident, door een genomen. ^ 23',7.

» » » Centour, Geyzer, Sphijnx, Acheron, Comorant

en Resolute ± 19'/1.

Of wanneer men het midden neemt van alle schepen, met uitzon-

dering van den Erebus, dan is de gem. font, van het gemiddelde

.uit vier pcilingen met bet kompas ± 20'_,7.

Hieruit zoude volgen, dat eene cnkele peiling, met een goed kompas, eene

onzekerbeid ovcrlaat van gemiddeld ± 41' of genoegzaam | graad: lets dat

zeer ,\vel aanneenibaar is. Ik mag echter niet nalaten op te merken, dat als

men de gemiddelde fouten opmaakt uit de vergelijking van de gemiddelden

uit vier waarnemingen, zoo als die in Tabel II opgegeven zijn, met de wer-

kelijk waargenomene afwijkingen in de streken N, NO, enz. men een klei-

ner bedrag van de gemiddelde waarnemings-fouten bekomt; betgeen zoude

kunnen aanwijzen dat er meer overeenstemming bestaat tusschen naastbij

gelegene waarnemingen, dan tusschen meer verwijderde; of wat ook de oor-

zaak hiervan zij, waarbij wij nu niet langer zullen stilstaan. — Opmerkelijk

is ook nog, dat voor de meeste scbepen, de waarnemings-fouten der peilin-

gen in Engeland iets, soms aanmerkelijk geringer zijn gevonden, dan op de

overige plaatsen; de Erebus maakt bierop uitzondering.

Wanneer wij de bovenstaande gemiddelde fouten van de getallen in Tabel

II aannemen, dan volgt daaruit, dat men zeer nabij zal hebben, naar aan-

leiding van formule (H).

Gemiddelde font op eene bepaling van r, voor den Erebus . . ± 2','i.

en voor de 9 overige scbepen ± 7',4.
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Gemiddcldc font op p, q, m, n voor de Erebus ^ o',i.

Voor de 9 overige schepen ± \0',o.

De groolheid r Iieeft de kleinste gemiddclde font, omdat zij in elke verge-

lijking met eenen coefficient Cos. ^t, die weinig kleiner dan 1 is, voorkomt.

Hierbij nioet men echter opmerken, dat r ook nog aan eene standvastige

font onderworpen is, voortspruitende uit de bepaling van de rigting der mag-
netische meridiaan, met beludp van een ander kompas dat niet aan boord

van bet scbip, nocb in de onmiddelijke nabijbeid er van geplaatst is. De
boegrootheid dezer font is niet op te maken, maar bet is dnidebjk, dat zij

ligt eenige minuten bedragen kan.

Wanneer wij nu de getallen r, p, q als voor elk scbip werkelijk stand-

vastig aanzien, en de verschillende waarden in Tabel III als benaderde waar-

den bescbouvven, dan kunnen ook hieruit de gemiddclde fouten van r, p en

q gevonden worden. Langs dezen weg vindt men :

\oor den Erebus, gem. font op r = ± 0,0054 of ± 18'j

op « = ± 0,0050 of ± 111) ,
> dooreen ± 14

op f/ = ± 0,0026 of ± 9,0)

De meeste afwijking van de overige bepalingen beeft plaats te St. Helena.

Wilde men de r en q aldaar gevonden uitsluiten, dan zouden de gemiddclde

fouten veel geringer zijn gevonden. Er is ecbter geene reden voor doze uit-

sluiting, te minder omdat de waarnemingen te St. Helena onderling zeer goed

overeenstemraen ; — daar gelaten de standvastige font, die op r aanwezig

zijn kan. —
Voor de 9 overige scbepen vindt op dezelfde wijze uit Tabel III, voor de

gemiddelde font eener enkele bepaling van r, p of q.

Gemidd. font op r = ± 0,0070 of 24'

op « = ± 0,0090 of ol')
,

.. ,,,.,p „ ,„, dooreen ± 24|.
op ^ = ± 0,0046 of 16

)

Men ziet dat de fouten opgemaakt uit Tabel III in de onderstelling van

eene volkomene standvastigbeid van r, p, q, grooter zijn, dan de fouten die

als waarnemings-fouten aan die grootbeden moeten of kunnen toegekend wor-

den, en wel nagenoeg 2 malen grooter. Op zich zelven zijn de afwijkingen

der getallen r, p en q, van eene gemiddelde waarde slechts gering, maar

eene kleine veranderlijkbeid scbijnt tocb aangenomen te moeten worden. Dit
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stenit overeen met de kleine veranderlijkheid in het beweeglijke magnelis-

mus door de proeven met de ijzeren staven aangewezen^ althans het schijnt

wel, dat de kleine veranderingen in r, p en q, van dezelfde natuur zijn.

Beschouwen wij tlians de kolonnnen der Tabel III, waarin de waarden der

grootheden m en n voor de versciiillende schepen en plaatsen aangewezen

zijn. Volgens de uitdrukkingen (8) is:

C Tang. S + - ' F Tang. S+^
1 + 5 (A + E) ' . 1 + i (A + E)

Waarvoor wij, kortheidslialve, kunnen schrijven

m = X Tang. S -^ — , n := x' Tang. i5 -h — ;

i I

dat is m en n zijn afhankelijk van de inclinatie 3 en de horizontale inten-

siteit i van het aard-magnetisnius. Deze grootheden c! en i zijn in Tabel III

opgegeven, vooreerst wat den Erebus betreft, volgens de opgaven van Kapi-

tein Ross zelven, waarbij alleen de horizontale intensiteit i te Londen als een-

heid door mij gekozen is, en afgeleid uit de getallen in Tabel II sub I'.

voorkomende. De overige waarden van fj en i voor de andere schepen, zijn

niet zoo naauwkeurig. Ik heb die grootheden voor de andere plaatsen niet

dan benaderend kunnen vinden, uit verschillende opgaven in de Philos. Trans-

actions en uit de Rcsullate aus den Beobachtiuigen ties Magnetischen Vereins

van Gauss en Weber, Jaargang 1838. De Tafelen in dit werk voorkomende

hebben mij gediend om s en i in eene naburige plaats waargenomen, te her-

leiden tot de plaats waarvoor deze grootheden verlangd werden. Nadere bij-

zonderheden betrekkelijk dit onderzoek naar S en i hier op te geven schijnt

achterwege gelaten te kunnen worden, omdat het doel van het onderzoek

niet is eene bepaling dezer grootlieden, maar slechts om te weten of m en

n de wetten volgen, die door de bovenstaande formulen zijn aangewezen.

Wanneer men de koiom m nagaat en daarbij het oog vestigt op de waar-

den van A m, dan is het opvallend dat alle waarden van m in Engeland,

negatief zijn, en dat alle verschillen A m posilicf zijn bij eene vermindering

van S, terwijl in het eenige geval, bij de Resolute, van eene vermeerdering

van S een negatief teeken voor /^m staat. Dit is juist de gang eener uit-

drukking als x Tang. ,> + c. De kolom n en a n is niet zoo sprekend.
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onidat de waarden van n kleiner zijn, en de fouten der waarnemingen te

veel invloed hebben. De boofdvraag welke te onderzoeken is, is deze : of m
en n voorgesteld nioeten en kunnen worden door ecne foraiule van den vorm

xTang.S -\- ^ , dat is afhankelijk zijn van hel beweeglijke of geinduceerde

magnetismus, voorgesteld door x, en daarbij van een standvastig magnetis-

nius, aangewezen door y; en ten laatstc of deze y zelve veranderlijk nioet

aangenonien worden? — Voor den Erebus, waarop vijf bepalingen van m en

n gevonden zijn, kan ligt nagegaan worden, of de bovenstaande formule vol-

doet; hetgeen werkelijk bet geval is binnen de grenzen van de waarnemings-

fouten, en der kleine veranderingen, die even als aan r, p, q ook aan x en

y zullen toekomen. Men vindt toch, voor den Erebus

X = — 0,0248 gem. font ± 0,0015 ]

y = — 0,0049 » ), ± 0,0053 i
^°°^ "*

y = _ 0,0420 » » ± 0,0045 1
^°°'' ""

De gemiddelde fouten zijn binnen de aangewezen grenzen.

De overblijvende fouten op m zijn:

Engeland. Forto-Praya. St. Helena. Kaap de G. H. KerguelensD^

.

Ber. — Waarn. — 0,0008 + 0,0058 — 0,0025 + 0,0094 — 0,0026

of —5' +15' —8' +52'^ —9'

De overblijvende fouten op n zijn:

Ber. — Waarn. + 0,0014 + 0,002G —0,0045 +0,0005 +0,0006
of +5' +9' —16' +2' +2'

Met betrekking tot de overige schepen is bet onderzoek niet zoo ligt te

voeren, want voor den Jackal en den Bloodhound zijn m en n wel op drie ver-

schillende plaatsen waargenomen of bepaald, maar de <5' en de i' verscbillen

te weinig voor deze plaatsen om zelfs eenigerniate de gem. fouten van x en

y le kunnen bepalen: en voor de overige scbepen, zijn telkens slecbts twee

waarden van m en n gegeven. Wij hebben dus twee onderstellingen gedaan,

om te zien welke van beide aan bet geheel der waarnemingen zoude kunnen

voldoen, indien men 7iiet de formule m=x Tang. ^ + ? zoude willen aannemen;

weten of x = 0, en x = 0, dan moeten m i en ni oi y en y' stand-
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vaslige getallen zijn, ^f V ^ ^> *-'" V = 0? ^" ^'''" 'iioclon m Col. S en

n Col. S of X en x' slandvaslig gevonden wordcn ; allijd binnen de vroeger

gevondene grenzen van naauwkeurigheid.

De waarden van m i, n i, m Cot. ^, n Cot. d voor de verschillende schepen,

vindt men bijeengebragt in de vierde bierbij gevoegde Tabel.

Gaat men in deze Tabel IV de kolonimen na onder de bovenscbriften mi

en ni, dan blijkt, dat in alle gevallen waarin de verandering van S niet

groot, in eenen afnemenden zin is^ en waarbij 8 dus niet van teeken veran-

dert, de onderslelling m i en ni standvastig vrij wel aangenonien kan wor-

den^ dat is, dat men dan x = kan nemen, en dus de afwijkingen voor-

stellen als of zij (behalve van r, p en q) allcen door standvastige magneti-

sche krachten g en y' werden voortgebragt. Dit is bet waarop Airy doelt

in zijn anlwoord aan Dr. Scoresby, in the Athenaeum van 28 October 1854,

pag. 1304, waar bij de afwijkingen aan boord der sciiepen Trident, Blood-

hound en Jackal tot voorbeeld neenit, om aan te wijzen, dat zij zeer nabij

omgekeerd evenredig aan i zijn. Het besluit dat Airy bieruit opmaakt, te

weten, dat door het leggen van njagneetstaven bij bet kompas van the Tri-

dent, de afwijkingen gedurende de gebeele reis bijna tot zoiiden gebragt

zijn, dat is geene verandering van omtrent 7' zouden ondergaan bebben, dit

besluit kan ik niet als noodzakelijk aannemen. Uit de omstandigbeid dat mi

n<ibij, binnen de grenzen der fouten van waarneming, of mogelijk iets daar

over, standvastig blijft, volgt niet noodzakelijk dat x in de uitdrukking mi
= xi Tang. '5 + )/ nul of zeer klein zijn moet, indien de verandering van / Tang. 6

gedurende de reis gering blijft. En de verbetering der kompassen door bet leggen

van magneetstaven in onveranderde slellingen kan alleen dan voor alle plaatsen

der aarde voldoende zijn, wanneer a; = is. Zeker zouden magneetstaven

de afwijkingen van de kompassen aan boord der scbepen Jackal, Bloodhound

en Trident veel bebben kunnen verminderen, maar of eene verandering van

bijna T in maximum, door die staven zouden belet zijn, is niet bewezen,

alleen vermoedelijk. Wanneer wij toch de kolommen mi en ni onzer Tabel

IV verder inzien voor de gevallen, waarin b zeer klein gcworden, of van tee-

ken veranderd is, dan treifen wij ook telkens eene zeer aanmerkelijke veran-

dering of teeken-wisseling bij mi en ni aan, zoo als bij den Erebus, Cen-

tour, Geyzer, Sphynx, Acheron en Comoranl. Dus kan zeker niet algemeen,

zelfs niet als eene benadering a; == of = zeer klein genomen worden.

De tweede onderstelling y eny' = 0, waardoor m Cot. <^ en n Cot. ^ standvastig

2.3
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zoutlon wortleiij kan men nagaan in de kolonimea van Tubel IV ondcr deze

zelt'dc bovcnschriflen. Over liet gcheel genomen is deze ondorsielling meer

bcvredigend dan de voorgaande, zij is liondbaar bij groote ivaarden, zoo wel

positieve als negalieve van ') of Tang. ,% maar zij faalt vooral als 8 klein is,

zoo als in liet geval van den CeH/owr te Fernando-Po en den Comorfl^Me Bahia.

Het is dus door deze voorbeelden wel bewezen dat men in het algemeen

X en y als waarde hebbende nioet aannemen, en dat dan de verschiilende

waardeii van in en n voor de 10 scbepen van Tabel IV, voldoende zijn voor-

gesteld. Dit blijkt verder nit de bijgevoegde berekende waarden van x, g,

x' en y in de twee laatste kolommen dier Tabel, onder welke waarden

geene enkele voorkomt, die door te groot te worden, onwaurschijnlijk is.

Hieruit volgt verder, dat het niet noodzakelijk is om tot verklaring der ver-

anderingen van m of n tot de onderstelling eener merkelijke verandering van

X of van y toevlugt te nemen en zelfs dat eenige beduidende verandering in

x of y voor elk der 10 scbepen van onze Tabellen, zeer onwaarschijnlijk is.

Zonder alzoo tegen Dr. Scoresby te beweren, dat aanmerkclijhe verande-

ringen in de grootheid die wij door y voorgesteld hebben, en dus in het blij-

vende, retentive of suh-permanenie magnelismus, tot onmogeiijkheden behoo-

ren, geloof ik geregtigd te zijn tot de stelling dat zij iiilzonderingen zijn.

In het geheele boek van Kapitein Joh?vson althans is er geen een voorbeeld

van aan te vvijzen.

Wij hebben tot zoo ver de grond-formule van Poisson beproefd bij regt-

op liggende scbepen, hetgeen voor elk schip de geraiddelde stand en dus het

voornaamste geval is: het zal niet ondienstig zijn die zelfde formule ook te

heproeven voor overhellende scbepen. Een paar voorbeelden, een uit het

werk van Kapitein Johnsoiv, een ander uit het werkje van William Walker:
The Magnetism of Ships and the Marivers Compass, London 1855, kunnen

wij hiervan aanvoeren. In ecrstgenoemd werk vindt men op bladz. 118 nie-

degedeeld de afwijkingen van het standaard-kompas van hetzelfde schip den

Bloodhound, in drie verschiilende stellingen van het schip, als vooreerst bij

eene overhelling van 8' over bakboord, dan bij eenen regten stand en ten

derde bij eene overhelling van 8" over stuurboord. De groolste verandering

die hierdoor in de afwijking van het kompas voortgebragt wordt, beloopt 4

a 5' over beide zijden. De afwijkingen zijn gegeven in elken stand voor elk
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der o2 stickon, dus in bet gcliccl 9G afwijkingen. Er is bij opgonierkt, dal

doze afwijkingen niet volkonien kunnen overeenstemmen, met die andere,

waarvan de gemiddelden door ons in label II zijn opgenomen, om dat er

veranderingen in de stellingen van ijzer-massaas hadden plaats gehad.

Wanneer de boven aangewezen berekeningen ook op dit geval worden

loegepast, voor elk dor dric stellingen van bet scbip in bet bijzonder, dan

vindt men

:

8' over bakboord r=— 0,0013 w=— 0,2098 w= -)- 0,0815 p=— 0,0578 5=— 0,0012,

Regtstandig r=— 0,0082 m= — 0,2102 n= + 0,0;316 p = — 0,0559 §= — 0,0062,

8- over stuurboord r= + 0,004.1 m =— 0,2011 n =— 0,0240 j»=— 0,0467 5= + 0,0079.

De gemiddelde fouten in elk dezer standen zijn zeer nabij gelijk, en beloo-

pen voor eene enkele waarneniing van de 9G, nagenoeg ± 19'. De gemid-

delde font op r is dus =t 0,0 = ± 0,0011^ op de overige grootbeden

± 4',6 = ± 0,0014.

Volgens de formulen (8) (waarin ecbter /r verwaarloosd is) moeten de

drie waarden van elk der bovenstaande getallen r, m enz., binnen de grens

der fouten, in eene rekenkundige reeks zijn. Hieraan voldoen de waarden

van m, n en p. De kleine grootbeden r en q ma ken eene uitzondering,

welke, wat r betreft aan eene mogelijke standvastige font toegescbreven zou-

den kunnen worden, aan de fout in de bepaling van den magnetischen meri-

diaan; niaar wat 9 betreft, minder te verklaren is. Alleen merk ik op, dat

als de afwijkingen gevonden zijn door wederkeerige peilingen mot twee kom-

passen, — bet kompas aan boord en een ander aan wal,— dit tweede kompas

niet vcr gcnoeg van bet scbip verwijderd zoude kunnen geweest zijn. Docb

wat hiervan zij, de meeste bevestiging van onze formulen is bierin gelegen,

dat de grootste verandoring door de overboiling voortgebragt, blijkt plaats te

hebben in de grootbeden n; volgens (8) tocb beeft men zeer nabij

Q p ,

£. r =^ r ^
Shi. h == — ——— Sim. h ,

1

„. ,
B Tang. 8 _, ,^ m ^ m. Sill, h = — Sin.h

,
, ,,_,

N > • • • {'-'i

K Tang. + ?^ — E Tang, d

^ n ^= «, Sin. A = 4- Sin.h,

23*
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H 4- P . \

^ p = ^j Sin. h = — —^:— Sin. h
,

1

A q = q^ biji. h = -\- Sin. h .

j

(17)

Van al deze waarden is a « i" liet algcmeen de grootste, onidat daariii

R
de gemiddelde waarde van de vertikale aantrekking K Tang. !^ + .

voorkomt.

Wanneer wij van de drie waarden voor r, in, n, p en q in de drie stan-

den van het schip gevonden, de gemiddolden nemen, voor de regtstandige

stelling van het schip, en de hellingen in graden uitdrukken, posilief over

stuurboordzijde, negalief over bakboord, dan kunnen wij schrijven

h
r = — 0,001S + 0,0027 X t ,

h
m = — 0,2080 + 0,0028 X " .

8

h
n = A- 2,0295 — 0,0530 X - .

h
p = — 0,0535 + 0,0055 X " .

h
q = — 0,0001 -1- 0,0045 X - •

8

Zoo dat de afwijkingen van het kompas, naar aanleiding van form. (9] nu

in het geheel voorgesteld worden door de uitdrukking

:

5j-„ (p = — 0,0018Cos.g—0,2080 -Sm.a'+ O, O.ZgSCos.a'—0,0535 Sjn.f2a'—qp)— 0,0001 Cos.(2a'—.j)

+ [0,00276'os.ff+ 0,002SSin.a'— 0,0530Cos.a'4-0,0055Sin.(2a'—j)+ 0,00456'os.(2a'—f )) X-

Stelt men hierin h= 0; berekent men de gemiddelde waarde der afwijkingen

voor het regtstandige schip, van streek tot streek, en vergeHjkt men daarmede

de waargenomene afwijkingen in elken der drie standen, dan bekomt men het

volgende overzigt: 1' van de veranderingen der afwijkingen door de helUngen

voortgebragt, en T van de verschiUen of fouten (Berekening— Waarneming) bij
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het regtstandige schip. De streken zijn aangewezen door de getallen 0, I,

2 enz. tot oi, gaande van het N door het 0, Z enz.

STREEK.
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draten (gcmakshalve slcclits cen weinig gewijzigd) de getallen r, m, n, p
en q berekend; de uitkoinsl was als volgt:

Recruit

S= over bakboord r=— 0,0400 7n=— 0,3167 m=— 0,0;io6 p=— 0,0311 (7=-f 0,0059

Kegtstandig r=— 0,03;i6 m=— 0,2139 7^=— 0,1250 p=— 0,0467 g=-}- 0,0057

8' over stuurboord r=— 0.0012 m=— 0,2352 «=— 0,2404 p=— 0,0426 9= + 0,0057

De gemiddeide fout dezer waarnemingen is grooter ,"dan op the Bloodhound,

beloopende voor elke enhele peiling nagenoeg ± 72' of omtrent ± 1"!.

Men ziet hier weder dat voor het regtstandige schip de gevondene waar-

de van n lusschen de waarden inligt, verkregen bij de beide hellingen, en

wel vrij nabij in het midden. De waarden van r wijken het meest af van

eene rekenkundige reeks. Hieromtrent zij echter herinnerd hetgeen vroeger

gezegd is^ dat in r ook nog eene standvastige fout kan vermoed worden.

Merkt men echter op, dat de veranderingen der getallen r, m, n, iets groo-

ter zijn bij de overhelltng over stuur- dan bij die over bakboord, dan volgt

dat men nog eenigermato beter aan het geheel van alle waarnemingen vol-

doen zai, door aan te nemen, dat de regtstandige stelling van het schip, niet

volkomen midden tusschen de beide hellende standen in, geweest is. Eeno

ligte rekening geeft, dat men door aan te nemen eene helling

over stuurboord van 8',7

en » bakboord » 7%o

het best aan de waarnemingen voldoet. Aldus heeft men voor den Recruit

h
r = — 0,02S5 + 0,0194 X -

,

O

h
m = — 0,2217 — 0,0092 X -

,

h
n = — 0,1275 — 0,1074 X -

,

8

k
p = — 0,0400 — 0,0057 X T '

8

q = + 0,0057 ,
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met de formule (10)

Ta7iff. qp = r -\- m Sin. a -\- n Cos- a -\- p Sin. la -\- q Cos. 2 a

1 m Cos. a -\- n Sin. a — p Cos. 2 a -{- q Sin. 2 a

Stolt men weder h = 0, berekent men van streek tot streek de afwijking

,,, en vergelijkt men deze berekende afwijkingen met die voor het hellende

en regtop liggendc schip waargcnomen zijn, dan bekomt men de volgende

verschillen voor de 52 miswijzende of magnetiscbe streken

:
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Bepalen wij oiis lui nog koifolijk bij do maiiior door Airy uilgedacht, cm
door lict log-gon van magneclstaven in de nabijiieid van liet konipas liet grootste

bedrag dor aCwykingen te vernietigen. Uit bet voorgaande is gebleken, dal

de formulen van Poisson, of die welkc daarvan afgeleid worden, genoegzaani

benaderend zijn om voor de practische zeevaart bet geinduceerde, of beweeg-

lijkc magnelisnius voor te slellen, en oni^, door bijvoeging van standvastige

ternien, ook de uitwerking van slandvastig werkende niagneetkracbten aan

te wijzen. De kleine veranderingen van weinige minuten^ altbans binnen

V, die wij in de coeflicienlen gevonden hebben^ zijn voor de veiligbeid van

de zeevaart van geen belang; terwijl bet nog onzeker is, of de kleine ver-

anderingen in bet beweeglijke magnetismus, wcl van eenen blijvenden aard

zijn, of niet veel meer slingeringen om eene middelwo.arde, die, onafbanke-

lijk van do pkiats waar bet scbip is, met den tijd weder verdwijnen, even

als de trillingen eener veer van zelf opbouden en wegsmeiten.

Het leggcn van magneetstaven in de nabijbeid van bet kompas, is nu niets

anders dan bet veranderen, bet wijzigen der standvastige grootheden, die wij

in de formulen door P, Q, R, bebben voorgesteld. De termen waarin deze

grootbeden niet voorkomen, blijven onveranderd. Ai!e wijzigingen dus, die

in de magnetisclie kracbten van het scbip voorvallen, onverscbiMig uit welke

oorzaken ook ontstaande, blijven dezelfdc, belzij dat do magneetstaven aan-

wezig zijn, botzij dat zij niet aanwczig zijn, scboon de uitwerking van do

wijziging dier kracbten, met en zontler magneton, eene andcre zijn kan, en

nioet. Het leggen van staven doet niets af tot de wijzigingen der niagneet-

kracbten, die in bet scbip plaats bebben, mils slecbts de magnetiscbe kracb-

ten der staven zelve onveranderd blijven. En voor dit laatste, mils bet goede

en goed gemagnetiseerde staven zijn, spreekt dan ook bet getuigenis van

Kapitein Johnsoiy omtrent kompasnaalden, die jaren lang bun vermogen goed

hcbouden bebben. Zie pag. 102 van bet aangehaalde werk.

Door het leggen van magneetstaven in eene borizontalo rigting, langscbeeps

en dwarsscbeeps kan men uit de formulen (9) en (10) de coelOcienten men
n tot mil brengen, waardoor men bekomt

Sin. q = r Cos. (f -{- p Sin. (2 a -\- q) -\- q Cos. {2 a -\-
cf,)

\

en

A /

1/ (l—pCos.2a + qSin2ay
-f-

{r + p Sin.9.a -\- q Cos.Za)''} ' ' '
^^^^

I,/ i^^2_j_p2_j_^i — 2(p— rq) Cos. 3 a -f- 2 {q -\- r p] Sin. 2 a/
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Weike uitdrukkingen veel eonvoucliger zijn; en daar r, p, q in liul algemccii

klein zijn, en niet of genoegzaam niet veranderen, kaa men, eens vooral, ol'

voor langen tijd alliums, eone kleine Tafol van de bovcn uilgedrukte waar-

dcn van * ontwerpen, zoo men niet verkicst, door liot gescliikt aanbrengen

van week ijzer ook p en q le doen verdwijnen.

Door het aanbrengen van eene vertikale magneetstaaf, kan nion de uit-

diukking voor Ln in (17] lot mil brengen, en daardoor het grootste deel

van de afwijkingen door de overhellingon van het schip voorlgebragt.

Het is duidelijk dat men hetzelfde kim bekomen door eene magneetstaal'

in eene schuinsche rigting met hetrekking tot de kiel van liet schip op het

dek, en eene vertikale staaf, of ook zelfs met eene enkele staaf in eenen

schuinsehen en tevens hellenden stand, maar de uitvoering hiervan is op verre

na zoo ecnvoudig niet, noch zelfs zoo doelmatig.

Wanneer m en n en [^ n) veranderen, uit welken hoofde ook, dan komen

deze veranderingen weder in de fornmlen voor, en deze erlangen de eerste

gedaante terag: duidelijk is het echter, dat door eene geschikte verplaatsing

der magneetslaven de uitwerking der bedoelde veranderingen te niet gedaan

kan worden.

Het voordecl van het leggen van magneetslaven is nu eerstelijk hicrin

gelegen, dat men de reis aanvangt met kleine, dikwijis niet nocmensvvaar-

dige afwijkingen van het kompas, en dat op reizen van kleme uitgestrekl-

heid de afwijkingen ook niet groot worden. Zelfs Dr. Scouesby erkent het

doehiiatige van de manier van Airy voor reizen naar de Middellandsche zee

en de Noordelijke deelen van N. Amerika (zie the Alhenacum, 10 December

4854, pag. 1527). Mogt in een buitengewoon geval er eenige spoedige en

aanmerkelijke verandering plaals grijpen in den magnetischen toestand van

het schip: deze is onafhankelijk van de staven.

Een tweede voordeel, voor schepeii die om de Noord gaan, is vooral hierin

gelegen, dat het kompas, door de werking der magneetslaven langer hruik-

baar blijft, omtrent zoo goed als op een houten schip; terwijl zonder zulke

staven, bij do toeneming van do inclinatie S, het kompas al zeer spoedig

zijne dienst geheel zoude weigeren. Dit biijkt uit de waarde van R, for-

mule (14). Wanneer loch m en n groot worden, zijn cr punten van de roos

waarvoor li zeer klein wordt, tegen over andere waar R zeer groot is.

Wanneer daarbij ook i afneemt, dan zal voor de eerslgenoemde punten, de'

rigtende kracht al ligt de wrijving niet meer overwinnen kunnen, en dus

WIS- EN NATUlliK. VERII IilCli KOM.NKI.. AKADESIIE. DEEl III.
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Iiet kompas zekcr onbruildjaar zijii. Gewonc kompassen wordoii uit ilezeii

hoofde liior reeds onhruikbaar als m' + n^ = g is, of liet maximum van <;

ongeveer 45' bedraagt: daargelalen, dat bij zulke aanmerkelijke afvvijkingen

de bewegmgen (scbijnbare + ware) van de roos nu eens aanmerkelijk groo-

ter, dan weder aanmerkelijk kleinor zijn, dan de draaijende bewegingen van

bet scbip, waardoor bet slureii zeer bemocijelijkt wordt.

Scbepen, die om de Zuid gaan komen in bet algemeen in de nabijbeid

van den Evenaar in eene betere verhouding met betrekking tot de afwijkin-

gen van bet kompas, dan bier op onze breedte, of later voorbij de linie.

Op deze scbepen moeten iioodwendig de magiieetstavon gedurende de reis

verplaatst worden. Bij eene andere gelegenbeid beb ik aangewezen — in de

Sectie-Vergadcring van liet Provinciaal Utrechlsch Genootschap van 14 Ja-

nuarij 1854, — boe dat verplaatsen der staven door waarnemiiig op zee ge-

scbieden kan
;
(men zie bet veislag dier vergadering] tbans kan ik er bij-

voegen, dat deze manier met goed gevolg beproefd is aan boord van bet ijze-

ren schip Henriette Geertruida, gezagvoerder P. Buus, op de terugreis van

dat schip van Java herwaarts, in bet voorgaande jaar. Omtrent bet door mij

te Utrecht voorgedragene nioet ik ecbter opmeiken, dat bet gegrond was op

de formulen van Airy, in de P/uVoso/). r/'fl/^s^cf. van 1859, niet op de naauw-

kem-iger uitdrukkingen van Poisson. Ilet praktische verscbil dat hieruit

voortvloeit is echter gering: volgens Airy's tbeorie zoude de coefficient n

in onze formulen, onafbankelijk van ^ en i, en dus standvaslig zijn. Dat dit

bet geval niet is, volgt zoo wel uit de uitdrukking van Poisson als uit de

verschillende waarden van n voor een schip in Tabel III aangewezen. Alzoo

zulien, niet eene magneetstaaf, maar beide magneetstaven verplaatst moeten

worden: de eersle, die m vernietigt, bet aniimerkelijkst, de tweede die n tot

nul brengt, een weinig, zoo als dit mede uit Tabel III volgt.

Eene tweede opmerking is deze: dat bet verplaatsen der magneetstaven op

zee nog eenvoudiger geschieden kan, dan ik mij toen voorstelde, indien slecbts

eene gescbikte inrigting daarvoor gemaakt is. Kiezen wij tot voorbeeld eene

langscbeeps gerigte staaf, die wij A zulien noemen, en die bestemd is om den

coefficient m te vernietigen; stellen wij vooreerst een regtliggend, dat is niet

overhellend schip. Iletgeen te doen is, bestaat hierin : A, evenwijdig aan

zich zelven, nader bij hot kompas te brengen of daarvan tc verwijdcren tot

dat met a' = 90' of ='270% t =^- r— q overeenstemt (volgens form. (11)

die wij bier mogen toepassen).
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Indien dan liet kompas zoodanig is ingciigt, dal het als stiiur- en peil-

of Azimutli korapas tovens dienen kan, en indien daarbij door eenig ligt le

bedenken werktuigelijk niiddel, de magneet A verplaatst kan worden door

den waarnemer zelven terwijl hij de zon peilt, of ook tersloiid na het doen der

peiling, maar zonder het kompas te behoeven te verlaten; dan moet het ligt

vallen den afstand des niagneets zoodanig te regelen, dat het kompas oene

vooraf herekende peiling aanwijst.

Met de tegenwoordig genoegzaam bekende miswijzingen kan men vooruit,

voor een bepaald tijdstip in den niorgen of avond, als de zon rijzende of

dalende weinig in azimuth verandert, de miswijzende streek Ai = A + "^ be-

rekenen; — waarin A het azimuth der zon van het noorden, oost-om, voor-

stelt en « de noord westering ;— en daaruit de peiling P = A + t>' + r— q

vinden. Hierbij behoeft het schip dan niet omgewend te worden, maar alleen

zoo na mogelijk in de koers of W, volgens het eigen kompas behouden

blijven. xMogt de miswijzing <" onbekend of te onzeker bekend zijn, dan is

eene omwending noodzakelijk, om cerst « le bepalen. Bij eene oostelijke

koers heeft men dan

V=h.-\-<'>-\-m-\-r — <^.

bij eo!ie westelijke daarentegen

F' = A' -)- oj — m -j- } — q

aizoo

P + F' A -+- A'

2 2

P — P' A — A'

+ r

+ m
2

waardoor zoo wel « als m bekend worden. A is de ware streek der zon bij de

eerste, A' bij de tweede peiling, volgens berekening, voor de bekende tijdstippen.

De verplaatsing van de andere staaf, waardoor n vernietigd wordt, en die

wij B zullen noemen, kan op volkomen dezelfde wijze, maar bij noordelijke

en zuidolijke koersen van het schip bewerkstelligd worden ; slechts heeft men

alsdan voor de verlanyde peiling te stellen

P, = A -H ^ + r + q.

Hetgeen soms iets, te weten de in het algemeen zeer kleine grootheid 2 q

van P verschillen kan.

Beschouwcn wij nu het meer voorkomende, en bij zeilschepen bijna altijd

24*
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ploats liohbeiule gcval van ecn overliellend scliip : bij de overhcUiug van hoi

scliip is lief, zoo als liiorbovcn aangewozen is, vooniamelijlv do groolbcid n

iVw vcrandoriiig ondergaat, tcrwiji do veranderiiig van in, on der ovorige go-

lallon, Ivloin blijven. Daarbij voiniindeit — volgons (17) met f^. Men zal dus

bij de verplaalsing van don niagneot A, wanneer hot schip alsdan oene kleine

helling hcoft, den invloed hieivan kunnon vorwaarloozon. Bij liet vorplaatsen van

1} zal dit echter nict nioer aangenomen kmnien worden. Zij - = z; h eene

overlielling over slumboord, dan is n^ =r n -{- z li, nagenoeg, en men zal bij

oene noordelijke koors liebben

q^ = r -\- q -{ n -\- hs

bij eene zuidolijke

(f)'
^ r + q — (n 4- h' z) .

Dit onderslelt in beide koersen de overhellingen over denzelfden kant, het-

geen geene gunslige omstandigheid oplevert tot eene afzonderlijke bepaling

van n en z; of zelfs eene onmogclijkheid daartoe als h = li is. Doet men

(•cliter de waarnemingen terstond na elkander, en dus bij denzelfden, bij v.

westelijken wind, dan zal de tweede helling over bakboord plaats hebben,

als de eerste over stuurboord geweest is; in dit geval is It negadcf, en

q.' = r + q — {n — h' s] .

Wij hebben alzoo

1'. a' = 0, helling over stuurboord, P, =K-\-'^-\-7'-\-q-\-n-\-h3

2". a' = 180", helling over bakboord, P,' = A' -{- '^ -(-'' + 9 — n -{- hs,

Waaruit

2 2 ' ' 2

A, A', w, r, q, h, h' zijn bekende grootheden; dus bekomt men uit de eer-

ste dezer vergelijkingen z, en daarna uit de tweede n. De verlangde peiling,

voor a' = 180' is alsnu

P„ = A.'+u + r-^.q + h'z.

Wanneer de magneetstaaf B zoodanig verplaatst wordt (des noodig) dat deze

peiling plaats heeft, dan ligt zij goed.
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Het is duidolijk, dat mon ook op dozelfdo wijzf! Ijij licllingon, met botrok-

king tol den magiieet A Ic work kan gaan, niaar dat dan ook de waardcMi

van -- , en —
-, die wij verwaarloosd hebben, eigonlijk niede in rekoning

genomen zouden moeten worden. Voor dc behoefle dor zeevaart komt niij

dit niet noodzakolijk voor.

Door dc poilingen met dc koersen en W is de plaats van de staaf A
bepaald; door dc peilingen met de koersen N en Z, is de plaats van B aan-

gewezen; en door de gelijktijdige overbellingen van bet schip, de waarde van

z z= —-. , waarvan lict grootste dcel van de afwiikingen door de overhelliii-

gen ontstuande, afbankelijk is. Oni dit gedceltc tc vernietigen kan een

derde magncet — zoo als wij gezegd hebben — aangebragt worden, in

eenen vertikalen stand, en wel het doehiiatigst regt onder het midden van

het kompas. Wij \viiien de derde staaf G noomen. Indicn z positief is,

moat de zuidpool van C (die, bij vrije ophanging zich naar lict Noorden rigl)

naar boven gerigt worden; zoo z negatief is moet die pool 7iactr onderen ge-

steld worden. Wat den afsland van G ondcr het kompas betrcft, . dezc moet

zoodanig zijn, dot als men ten Oosten of ten Westen van het kompas in het-

zelfde horizontale vlak, dc staaf G naar het midden der kompasnaald rigt,

bieruit eene afwiiking = — ontsta : — aancjenomen, dat dc bcllin;? /* in
"• ° Sin. 10 ' o ' o

graden uitgedridit is geweest, en dat vooraf de magneet A goed geplaatst zij.

Indien de horizontale intensiteit i' op de plaats der waarneming bekend is,

en men vooraf in Nederland, of in eenige haven, aan wal, waar dc hori-

zontale intensiteit i is, cone tafel van de Tangcnlcn der afwijkingen door G

voortgebragt, voor verschillende verwijderingen, door proeven opgemaakt heeft,

kan de gevorderde afstand van C onder het kompas berekend worden. Die

afstand is dan diegene waarmede in de Tafel

de Tanqens = - -7;-.
—— overeenslcml.^

I Sin. V

Was, bij het docn der waarncmingen, in de rigtingen N en Z van het schip,

de staaf G rccds op den afstand b geplaatst, dan zoudc dc gevorderde ver-

plaatsing zoodanig moeten zijn, dat in de Tafel

A b overeenstcmde met A Tang, afwijking = - . _

Het voorstel om door middel van magneetstaven de afwijkingen van het kom-
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pas tot oen bekeiid minimum op zee zelf te herleiden, nadat cenmaal in oene
liaven, de waarden van r, p, q bepaald zijn, is, geloof ik, hiermede opge-
lost; en, als ik niij niet bedrieg, op eene wijze die niet moeijeiijker is, dan
andere zeevaartkundige waarnemingen, indien men slechts. eenmaal de manicr
goed heeft ingezien, en zich eenigorniate geoefend heeft. Wat den invloed

der overhellingen van het schip op liet kompas betreft, geloof ik zelfs, dat

deze op zee en onder zeil gemakkelijker kan gevonden worden, dan in eene

baven; omdat het doen verkrijgen van eene genoogzame overhelling aan bet

schip in eene haven steeds met vele moeijeiijkheden en bezwaren verbonden
is: in zee daarentegen de hellende stand de natuurhjke is.

Wanneer in eene haven voor het regtliggende schip niet alleen de afwij-

kingen t, niaar ook de horizontale krachten -- en de vertikale krachtcn
I i

waargenomen worden voor een genoegzaam aantal verschiilende streken van

het kompas, dan worden bierdoor de coeflicienten A, B, D, E, G, H,

G Tang. 5 + -) , [f Tiuuj. S + ^\ en flv Tang. S + ?) bekend (for-

mule (5) ) : bierdoor kunnen de overhellings-afwijkingen berekend worden,

zonder dat bet schip behoeft over te hellen. Waarbij men evenwoi in den

noemer der uitdrukkingen (8) de waarde van (H + F) Sin. h raoet verwaar-

loozen, omdat bet getal F niet afzonderlijk, gescheiden van Q, kan gevon-

den worden. Desgehjks blijven de veranderingen van p en q onbekend, om
dat men F niet- en evenmin G kan vinden. Dit echter is van weinig belang.

De krachten R kunnen gevonden worden, zoo als wel bekend is, door de

manier der sHngeringen eener horizontaal hangende niagneetnaald, of wel

door de manier om de afwij king waar te nenien, welke eene magneetstaaf

van bekende kracht, op eenen bepaalden afstand aan het kompas zelf voort-

brengt. Indien /5 de afwijking voortstelt welke de bedoelde staaf aan wal

op den afstand a voortbrengt, en /?' de afwijking op denzelfden afstand van

het kompas aan boord, dan is

R Tang.

i Tang, p'

Om de vertikale krachten te vinden zoude men van eene inclinalie-naald

gebruik kunnen maken; hetgeen echter, gelijk bekend is, niet zonder be-

zwaren is. Meerder gemak heb ik gevonden in het gebruik eener als balans

opgeliangene magneetnaald, korter: eener magnetische balans. In plaats van

op een mes rust deze balans met twee fijne stalen punten op twee agalen
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vlakjes. Wanneer men van de halans gecn gcbrnik niaakt, wordt zij van dc

steunerde vlakjes afgeligt. Deze balans wordt, door liet vorscliuiven van cen

zeer ligt ringelje, zoodanig gesteld, dat zij aan wal in eene liorizonlale rig-

ting in evenwigt ligt. Brengt men dit werktuigje aan boord van een ijzeren

schip, dan neemt de balans terstond eenen hellenden stand aan, die dikwijL^

vrij aannierkelijk is, doorgaande met de zuidpool, bet noorden van een kompa.-

naar boven *. Ik berstel alsdan den liorizontalcn stand door middel eener andei'c

niagneetstaaf vertikaal boven (of onder) de balans te houden, op zoodanigen ai-

stand als vereischl wordt. Deze afstand kan op eene verdeelde schaal afgelezei

worden, en dit geoft de maat der aan boord plaats bebbende versioremle vertikalc

magnelische kracht, door de vooraf bepaalde afwijking welke dezelfde staaf op

denzelfden afstand aan wal aan eene borizontale naald voor. brengt.

Men meet op deze wijze onmiddellijk de grootheid

^ ~
,

"'• = G Cos. a — II Sm. a -\- (k Tang. S -\- -] . . . . (Zie (40)

Door de waarneniing in verschillende streken a te berbaien, bekomt men

G, H, en [k Tang. H +
^'

* Bij liet sclirijven hiervan had ik nog geen geval aangetroffen, waarbij de noordpool dc-r balans,

of het zuiden van con kompas eenigzins aanmerkelijk naar boven getrokken werd ; sedeit is mij echter

eene merkn-aardige uitzondering liierop voorgekoraen, op het kolossale ijzeren stoomschip Belgiquc,

gebouwd in de fabriek van de Heeren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, alhier.— Tn de

kajuit, ongeveer 2 El beneden het dek werd de zuidpool der balans zeer sterk opwaarts getrokken —
even als op andere kleinere schepen. — Ter hoogte van het dek, of iets, 1 of 2 palmen daarbovcn,

op de kajuitstrap, was de rigting der balans horizontaal, maar hoogcr boven het dek helde de zuid-

pool sterk nederwaarts, en op eene hoogte van 7 meters of ougeveer 22 voet boven het dek was

deze aaiitrekking nog beduidend, ofschcon de afwijkingen aldaar slechts weinige graden in maximum

bedroegen. De boorden van het schip bezaten alzoo van boven, naar zij met ijzeren balken verbon-

den waren, eene sterke noord-polariteil, waarschijnlijk een gevolg van de aanmcrkelijkediepte-afmeting

van het schip. Op 2,3 El boven het dek, voor de bezaansmast, bedroeg de verstorende vertikale kracht

gemiddeld ongeveer zooveel als de borizontale magnetisehe intensiteit aan wal; ik vond naitielijk

K Tang. S + ^ = 1,003 .

Ten gevolge hiervan en van eene daaibij komende negatieve waarde van E, was de formule voor

de verandering der afwijking in graden benaderend.

A y •= -t- 1,3 Cos. a X /i^,

terwijl op kleinere schepen deze uitdrukking gewoonlijk negatief is (zie pag. 29 en 31). — De af-

wijkingen, door de hellingen voortgebragt, kunnen dus op de Belgique merkelijk grooter wordcn (zoo

zij niet door eene vertikale staaf tegengewerkt worden) dan de hellingen zelven._— Indien dit op het

schip the Taileur ook zoo het geval is geweest, schijnt hierin welligt eene voldoende oorzaak voor

het verongelukken van dit schip gevonden te kunnen worden. — December 1855.
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Ik lioo[) in hot bovenslaamlo hot bewijs gcgeveii te liebben, dat de ma-
iiicr vail Aiky om de ai'wiikingou der kompassen door magneetstaveii te ver-

minderen of bijna te veniieligon, mils wel toegepasl, allesins doelmatig ge-

acht kail worden, en dat cr geene redon is om van haar eenig gevaar te duch-

len. Men vordere van baar ecbtor nict luecr dan zij geven kan. Zij onl-

slaat niet, — on dit wil ik vooral opmcikcn^ omdal men niogelijk wel eens bet

legended geloofd beeft^ — van de zorg, oin van eike gescbikte gelegenbeid tot

waarneniing gebruik te maken, even zoo inin, als een goed geregelde tijd-

nieter tot onfeilbaren gids op den wijden Oceaan mag aangenomen worden,

niaar steeds gotoetst moot worden aan waarnemingen. De manier om op

eenige hoogte boven bet dek een zoogenaaind standaard-kompas te stellen,

is zeker goed, en verdient aanprijzing, omdat dusdoende, de zekerheid ver-

meerderd wordt, even als twee of drie tijdmeters beter zijn, dan een eenige,

en omdat de standplaats van bet standaard-kompas doelmatiger gekozen kan

worden, dan de bepaalde plaats van bet stumkompas. Maar wat verbindert

om bet standaard-kompas door eene magnoetstaaf ook goed wijzcnd te maken?

Bij reizen vcr om de Noord of ver om de Zuid is bet noodzahelijh, en in

alle gevallen verscbaft bet veel geinak. Want oin voorldurend groole cor-

rectien te moeten toepasson, nii eens op- dan wedor af te moeton tellen —
bet gevaar eener vergissing nog daargclaten, — Ik geloof niet, dat iemand

dit kan verkiozen. Wat bet stuurkompas bolrcft, komt bier nog de beboel'te

van den roerganger bij, dat bet kompas, zicb steeds zoo veel mogelijk op

dezelfde wijze beweegt, en niet soms slecbts een gedeelle van een' streek,

op eenen anderen tijd, bij eene andere koers, meer dan een streek door-

loopt, terwiji bet scbip juist een streek in rigting verandert. Wanneer de

magneetstaven, zoo als wij voorstellen, zoo aangebragt zijii, dat zij door den

waarnemer zelf verplaatst kunnen worden, dan geloof ik, dat bet stollen van

bet kompas, bij eene gunstige gelegenbeid, weinig moeijelijker zijii kan,

dan bijv. bet stellen van den kimspiegel op een octant; terwiji men op reis

ligt zal bemerken in weike rigting de staaf langzameiband lets verplaatst

raoet worden. In verband met de waarnemingen in de bavens, kan dit

daarbij aanleiding geven om voor vele punten op zee de waarden van d en

/, altbans benaderend te vinden.

Ainsterdam, Junij 1855.
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T A B E L I.

Staaf N\ 1. Lung 525 mm. Breed 9,8 mm. Dik 9,8 mm. Zwaar 221 '',7.

DATUM
DER

WAARNEMIXG.
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T A B E L I.

Staaf N\ 3. Lang 526 mm. Breed 14,0 mm. Dik 5/2 mm. Zwaar lG8'/,4.
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T A F E L I.

Staaf N°. 5. Rond. Lang 5225 »»'»- I)ik 15_,5 mm. Zwaar \o8'',i.

GEMIDD. ATLEZING
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T A B E L II.

GEMIDDELDEN DER AEWIJKINGEN VAN HET KOMPAS,

WAARGENOMEN AAN BOORD VAN VERSCUILLENDE SCHEPEN DER KONINKL. ENGELSCHE MARINE.



OVER DE AFWIJKINGEN VAN HET KOMPAS 45

T A B E L II.

o\
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T A B E L II.

7". Stoomscliip Sphynx,

Komni. Shadwell.
Stoomschip Acheron^

Kapitcin Stokes.

RIGTIXG

V0LGEN3 HET
KOMPAS.

AFWIJKINGEN.

ENGELAND,
1S48.

HONG KONG,

1851.

RIGTING

VOLGENS HET
KOMPAS.

AFWIJKINGEN.

ENGELAND,
1847.

KIEUW-
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ZWEIJiEHRIGE BEOBACHTUNGEN

DEB MEISTEN JETZT BEKANNTEN

VER^NDERLICHEN STERNE,

J. A. C. U D E M A IS S.

V R W O R T.

Wenngleich einerseits die BeschafTcnheit des einzigen auf der Leidener

Sternwarte vorhandenen und zu genauen astronomischen Messungen geeigneten

Instruments und andrerseits das gegenwartige Bediirfniss der Wissenschaft

von der Art ist^ dass die dortigen Beobachtungen sich hauptsachlich auf Orts-

bestimmungen von Planeten und Kometen bcscbranken niiissen, so bleibt deni

Observator, wenn nur das Wetter nicbt allzu ungiinstig ist, doch in der Re-

gel noch Zeit genug iibrig, auch andern astronomischen Beobachtungen einige

Aufmerksamkeit zu widmen. Ich babe es niir daher in den beiden letztver-

flossenen Jahren zur Aufgabe gemacht, die Sternbedeckungen, welche alljahr-

lich im Berliner Jahrbuch angekiindigt werden^ so wie auch die gegcnwartig

moistens vernachlassigten Erscheinungen, welche die Jupiters-Trabanten uns

darbieten, so weit die Umstande es erlaubten, zu beobachten, und bereits sind

einige Reihen von mir angestellter Beobachtungen in den Aslron. Nachr.

veroffentlicht. Auch den veranderlichen Sternen, die man fruher Jahre lang

ausser Acht gelassen hatte, die aber jetzt, hauptsachlich infolge der eifrigen

Bemiihungen Herrn Prof. Argela.nders, wiederum einigermaassen die Auf-

merksamkeit der Astronomen auf sich gezogen haben, babe ich, von dem Di-
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rcclor dor liiesigen Sternwarte, Herrn Prof. Kaiser, nieinem hocligeschatzten

Leliror, dazu aufgofordert, einen Theil nieinor Zeit gewidmet.

Es hat sicli schon oftors bei den Untersucliungen fiber den Liclitwechsel

der vcranderlichen Sterne ergeben, wie unentbehrlich dabei die urspriing-

licben Beobachtungen sind. Die von mir zwei Jahre hindurch, und zwar so

regehiiassig, als es andere dringendere Goschafte nur inimer zuliessen, in

Beziig auf diese Himmclskorper angestellten Beobachtungen habon allmahlig,

zunial da ich auch die nieisten der gegenwartig bekannten teleskopischen

VeranderHchen so consequent als moglich verfolgte, eine so grosse Ausdeh-

nung erhalten, dass sie in einer Zeitschrit't einen zu grossen Rauni in An-

spruch nehnien wiirden. Ich babe daher beschlossen, dieselben der Kcinig-

lichen Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam, deren Mitghed ich zu

sein die Ehre babe, zur Aufnahme unter ihre Abhandlungen anzubieten.

Wie bereits oben gesagt, konnten diese Beobachtungen, an vcranderlichen

Sternen angcstcllt, von mir nur als eine Nebensache betrachtet werden. Ich

ersuche darum diejenigen, welche die hier gelieferten Beitrage zu ibren Un-

tersuchungen zu verwenden gesonnen sind, dies ja nicht ausser Acht zu las-

sen, indem ich noch iiberdies an die hochst ungiinstige Einrichtung und Lage

der hiesigen Sternwarte erinnern muss, welche, ausser so vielen andern Miin-

geln, auch den zu beklagen hat, dass sie keine besondere Wohnung fiir den

Observator besilzt, wodurch natiirlich gewisse Beobachtungen, vorziiglich

diejenigen, welche am friihen Morgen vorzunehmen sind, so ziemlich wegfal-

len und die bei sehr veranderlichem Wetter hie und da eintretenden heitern

Augenblicke ebenfalls unbeniitzt bleiben niussen. Darum sind denn auch meine

Beobachtungen der nach Mitternacht aufgehenden Sterne nicht so zahlreich

ausgefallen, als ich es selbst gern gewi'mscht hatte.

Dessenungeachtet hoffe ich, dass auch das Wenige, was ich fiir jctzt zu

leisten im Stande gewesen, bei dem astronomischen Publicum sich einer gim-

stigen Aufnahme zu erfreuen haben wcrde. Ich babe mich vorziiglich mit

den von Herrn Hiivd bei der Verfertigung seiner Ecliptic Charts entdeckten

und bis jetzt noch ziemlich unbekannten 17 telescopischen veninderlichen

Sternen beschiiftigt. Gewohnlich benutzte ich dazu unseron achtfiissigen Miin-

cliener Refractor. Mittels des Stunden- und Declinationskreises wurde das

Fernrohr auf den dem Vcranderlichen am nachsten stehenden hellon Stern

gerichtet, das Dach gedreht, und weii ich nieistens diejenigen, welche ich

beobachten wollte, hinter einander aufsuchte, ging die Arbeit ziemlich schnell
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von Statten, indem jeder teleskopisclie Stern auf diese Weise zu seiner Beob-

achtung nicht niehr als 5 bis 10, im Durchscbnitt also 7 Minuten erfor-

derte. Geschah es, dass der Veranderliche heller wurde als die Sterne 8"

Grosse, das heisst, fiir eine Vergleichung im Refractor zu hell, so nahm

ich meine Zuflucht zuni Sucher. Etwas Eigenthiiniliches muss ich schon

hier mittheilen, das wahrscheinlich auch bereits andern Beobachtern aufge-

fallen ist, namlich die verschiedene Helligkeit, welche die farbigen Sterne zu

haben scheinen, je nach dem man sie durch starkere oder schwachere Fern-

rohren sieht. Dies war besonders aulTallend bei dem so rothen Stern TCancri,

N". 10 in dem Verzeichnisse, von Herrn Hi?fD in den Monthly Notices, Vol.

XIII, N\ 2, mitgetheilt. Im Monat Januar 1856 bemerkte ich, dass, durch

den Refractor betrachtet, dieser Stern unstreitig heller war als der Vergleich-

stern der 8'®" Grosse f, und mit den Sternchen der 9'^° Grosse c, d und e

nicht mehr in Vergleichung kam, wahrend in dem Sucher ebenso gewiss

T = c, d und e zu sein schien und mit f nicht mehr zu vergleichen. Auch

war die rothe Farbe im Sucher nur mit Muhe zu erkennen, wahrend sie

doch im Refractor alsbald aufDel und die Vergleichung mit den niichsten

Sternen sehr erschwerte.

Von den von Herrn Johi^sox entdeckten vier veranderlichen Sternen babe

ich auch ein paar Maxima beobachtet, da jedoch diese Sterne circumpolar sind,

so batten sie meistens solch einen Stand, dass das Drehen des Kuppeldachs

verhaltnissmassig sehr viel Zeit erfordert hatte. Ich babe sie darum ge-

wohnlich im anderen Observationszimmer mit dem Kometensucher beobachtet.

Noch babe ich raich ofters im letzten Jahre eines Opernguckers bedient,

der vorziiglich bei Mondschein und i'lberhaupt fiir die Beobachtung von Ster-

nen von S'^' bis 8'*'' Grosse ausgezeichnete Dienste leistet. Da ich fand, dass

die Schatzung mit blossen Augen und mit dem Operngucker im Allgeraeinen

dasselbe Resultat gab, so babe ich bald unterlassen, es besonders aufzuzeich-

nen, wenn ich ihn gebraucht hatte.

Schliesslich muss ich noch hinzufiigen, dass ich mich der von Herrn Prof.

Argela>"der vorgeschlagenen Aufzeichnungs-Methode (Schimacher, Astron.

Jahrhuch, 1844) bedient babe.

Wenn man meine fruheren, mit den blossen Augen an den helleren Veran-

derlichen angestellten Beobachtungen mit raeinen spiiteren vergleicht, wird man

spater dieselbe Lichtdiflerenz durch mehr Stufen ausgedriickt linden als friiher.

Dieser Uebergang fand aber nicht allmrdilig, sondern ziemlich plcitzlich statt.
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Als ich namlich im Januar 1855 bereits eine Anzahl van 70 Beobachlungen

auf '^ Cophei versammelt hattc, konnte ich der Lust nicht widorstehen, die

Liclitkurve dieses Sterns daraus herzuleiten. Die Discussion befriedigte mich

jedoch nur theilweise. Denn es ergab sicb, dass ich die Liclitstufen sehr

gross angenommen hatte, was natiirlich auf nieine Beobachlungen einen un-

giinstigen Einfluss ausiiben musste. Desshalb beschloss icli, mit doppelter Auf-

nierksamkoit nieine Beobachlungen fortzuselzeii, und die Folge davon war, dass

meine Stufen nun kleiner und dieselben Lichldillerenzen demnach durch mehr

Stufen ausgedruckt wurden. Ich babe neulich die Eifahrung gemacbt, dass die

Stufenzahl, die friiher und spiiter die Lichtdili'erenz zwischen denselben Sternen-

paaren andeutete, bei verschiedenen Sternenpaaren nahe in demselben Verbalt-

niss zugenomnien bat. Als Beispiel mogen Iblgende Differenzen dienen

:

/ Lyrae — S Lyrae

' Cephei — 1 {i + I) Cephei

C Cephei — !(* + ?) Cephei

Obgleicb, wie sich bier zeigt, meine ersten Beobachlungen nicht die Ge-

nauigkeil der spatern baben konnen, babe ich dessenungeacbtet keine ein-

zige davon zuriickbebalten, sondern bier alle mitgetheilt. Sie sind moistens,

zumal die der schon hingst bekannten veranderhchen Sterne, noch nicht

zahh'eich genug, urn zu einer abschliessenden Discussion Veranlassung zu ge-

ben, konnen aber doch zur Festsetzung einer mebr oder weniger sicheren

Epoche dienUch sein. Selbst babe ich bloss von (5 Lyrae und S Cephei meine

Beobachlungen, nach der von Ilcrrn Prof. Argelander in seiner Commen-

tatio de Stella /? Lyrae variahili angegebenen Metbode, in eine Periode con-

cenlrirt und auf diesc Weise ibre Lichtkurven abgeleitet. Um auch die Beob-

achlungen in Bezug auf die iibrigen Sterne auf abnhche Weise zu behan-

dehi, war ibre Anzahl ofters zu gering. Auch babe ich eigentlich die Beob-

achlungen an den beiden obengenannten nur versuchsweise disculirt. Meine

Absicht besleht auch fiir jetzt nur darin, Malerialien, keine Resultate zu lie-

fern, und wenn ich schon jetzt eine Sammlung derselben den Astronomen

anbiete, so geschieht es bloss aus Furcht, die spaler immer mehr auAvachsende

Menge dieser Beobachlungen raochle ihrer Veroffentlichung am Ende immer

grossere Schwieriskeiten in den Wecr lecren.

Vor dem
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DISCUSSION DER BEOBACHTUNGEN DES STERNS ,3 LYRAE.

Diesen Stern habe ich, von 1855 Nov. 24 bis 1850 Jan. \, 151 mal

mit / Lyrae, I, © und 5 Hcrculis, ^ und S Lyrae verglichen. Davon blieben

aber bei der Untersuchung 17 Vergleichungen ausgeschlossen, namlich 8,

welche als unsicher oder zweifelhaft bezeichnet waren, eben so drei, bei

denen nolhwendig ein Versehen stattgefunden haben muss, und sechs, woraus

die Helligkeit nicht bestimmt abzuleiten war^ da der Veriinderliche, wegen

allzu grosser Nahe beim westlichen Horizont, nur mit / Lyrae verglichen wurde

und eine oder zwei Stufen schwacher erschien. Da aber diese sechs Beob-

achtungen in die fridiere Periode meiner Beobachtungen fallen, wo die

Grosse der von mir gesch;ilzton Stufen noch sehr schwankend war, so hielt

ich es fur nothig, nur diejenigen Beobachtungen der Jahre 1855 und 1854

mitstimmen zu lassen, wobei ^ sowohl mit helleren als mit schwacheren

Sternen verglichen war.

Wie im Vorwort gesagt ist, hat es sich bei der Discussion der Beobach-

tungen ergeben, dass ich die Stufen in den ersten beiden Jahren iiberhaupt

viel grosser als nachher angenommen habe. Der Uebergang hat ira Winter

1854—1855 statt gefunden. Ich habe deshalb, zur Bestinimung der jedem

der Vergleichsterne zukommenden Helligkeit nur die Beobachtungen von 1855

benutzt. Ich fand also die nachfolgenden Unterschiede

:

y — I = 4,24 Stufen ans 38 Beobachtungen.

/ —
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achlungen, aus denen jede abgeleitet war, wurde die Helligkeit des Sterns

^ Lyrac = gesetzt. Es fand sich:

? Lyrae =• 2,33 ,

( Herculis = 5,50 ,

Herculis = 6,50 ,

t Herculis = 7,43 ,

/ Lyrae = 11,31 ,

welclie Werthe den obigen Gleichungen iiberhaupt ziemlich Geniige leisten,

ausgenommen der vierten y— S = 1,0. Ich beschloss also die Losung ohne

Benutzung dieser Gleichung zu wiederholen, was sich damit rechtfertigen

liisst, dass der Helligkeitsunterschied zwischen y und 8 Lyrae zu gross ist,

als dass bei guter Luft ein driller Stern mit Sicherheit mil beiden verglichen

werden konnte. Sind aber bei Mondschein oder schlechler Luft die Hellig-

keitsunterschiede schwerer zu fassen, so ist es klar, dass man dieselben zu

klein schatzt. Da ich mir aber heber eine Skale abzuleiten wiinschte, die

fur giinstige Umstande galte, so nahm ich keinen Anstand, die angezeigte

Gleichung auszuschliessen.

Ich fand nun, wieder met Riicksicht auf die Gewichte;

S Lyrae = 0,00

i: Lyrae = 2,85

^ Herculis = 6,09

Herculis = 7,27

1 Herculis = 8,40

y Lyrae = 12,38

Die Unterschiede zwischen diesen Zahlen bestatigen die obige Bemerkung.

Es folgt niimlich, wenn man die Unterschiede nach der Grosse ordnel:

Rechnung Beobacbtnng B—

R

S — o = 1,13 2,5 + 1,37

fc _ 8 = 2,31 3,75 -f 1,44

^ — d = 2,85 3,2 -I- 0,35

5 — S = 3,24 3,92 + 0,68

•/ — ^ = 3,98 4,24 + 0,26

— C = 4,42 4,17 — 0,25

y — = 5,11 4,67 — 0,44

e _ 3 = 6,09 6,0 — 0,09

y — i = 6,29 6,5 + 0,21

— 6 = 7,27 5,28 — 1,99

? — a = 8,40 5,0 — 3,40

y
— d = 12,38 7,0 (— 5,38)
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woraus man sieht, dass ich den Lichtunterschied je zweier Sterne, in dem

Maasse als er grosser war, zu klein geschatzt habe.

Una nun alle die Beobachtungen in cine Periode des Lichtwechsels gleichsam

zu concentriren, warden die llelligkeiten des veriinderlichen Sterns mittels

der so eben gegebenen Helligkeiten der Vergleicbsterne berechnet und in eine

Tafel neben der seit dem letzten Minimum verflossenen Zeit eingescbrieben.

Bei dieser Berecbnung aber verfubr icb folgenderniaassen. Sei die Helligkeit

des helleren Vergleichsterns (p) = H, die des schwacheren {q) = h und sei

die Beobacbtung:

das heisst : [^ sei m Stufen scbwacher als p, und n Stufen beller als q, so

miisste, wenn die Stufen inimer gleich gross geschatzt wiirden, m+ n = H

—

h

und die Helligkeit des Sterns ^ = A-(-n = H — m sein. Oefters aber ist

m -\- n ^ H— h, und fiir solche Falle babe ich fiir die Helligkeit des

Sterns i?

tn -\- n

angenommen, wodurch das Resultat von der jedesmaligen Grosse der Stufen

unabbangig wurde. Waren mehr als zwei Vergleicbsterne benutzt, so wurde

nach Umstanden verfabren, immer aber so viel wie moglich dasselbe Prinzip

befolgt. Prof. Argelander vermehrt oder vermindert einfacb die Helligkei-

ten der Vergleicbsterne niit dem geschatzten Unterschiede in Stufen [Com-

mentatio de Stella (i Lyrae p. 3), und nimmt entweder das arithmetische Mit-

tel aus den so erbaltenen Zablen oder das wabrscheinlicbste Mittel, indem

er auf die verschiedenen Gewichte Riicksicht nimmt, die jeder je nach der

Grosse des geschatzten Heliigkeitsunterschiedes zukommt. Diese Reductions-

metbode aber setzt voraus, dass die Verschiedenheit der mittels verschiede-

ner Vergleicbsterne erbaltenen Helligkeiten des veranderlichen Sterns bloss

von zufalligen Beobacbtungsfehlern berridirt, und dass also der Helligkeits-

unterschied zweier Vergleicbsterne iiberbaupt durch dieselbe oder doch so

ziemlich dieselbe Anzahl Stufen bezeichnet wird. Fiir mein Auge fmdet dies

aber nicbt Statt, und je dunkler und heiterer die Luft ist, desto leichter

fasse ich einen kleinen Lichtunterschied, desto kleiner also sind meine Stu-

fen- Ich glaube daber, dass die von mir befolgte Rechenmethode fiir meine

Beobachtungen angemessener ist als die andere.
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Fiir die Berechnung der Minima-Zeiten benutzte ich eine mir brieflich

mitgetheilte Formel des Herrn Prof. Argelandek, namlich

1856 Jan. 2' 22" 18'" 40' Paris + 12' 21* 45'" 10* X E.

Nachdem nun die Beobachtungen nach den seit dem letzten Minimum ver-

flossenen Zeitintervallen geordnet und mit den entsprechenden Helligkeiten

in eine Tafel gebracht waren, theilte ich die ganze Periade des Lichtwech-

sels in vier und zwanzig kleine Perioden, jede von 12,9 Stunden und nahm

das arithmetische Alittel, sowohl aus alien den in jede Periode fallenden Zei-

ten, als auch aus den dazugehorenden Helligkeiten. Ich fand also;
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denselbcn ain besten anschliessende parabolisclie Forniel des zwcitcn Grades *)

abgeleitet und gofunden:

Helligkeit = 2,51 — 0,0168 t + 0,0060 f- .

Hieraus wiirde fiir die Correction der Epocbe der ^Vertb

0,0168
+ ~ = + 1,4 Stunde,^ 0,0120

^

und fiir das Minimum der llellig'keit 2,50 bervorgehn. Um aber das erste

Resultat zur Vereinigung mit von andcrn Beobacbtern gefundenen Epochen

iahig zu niachen, war es unumganglicb notbig, seincn wabrscbeinlicben Febler

abzuleilen. Dazu wollte icb aber, statt der secbs NormalbeHigkeiten, lieber

die einzelnen Beobacbtungen selbst benutzen. Icb berecbnete also mittels

der oben gegebenen parabolisclien Forme! die jeder der 59 benutzten Beob-

acbtungen entsprecbende Helligkeit. Aus den Differenzen Beob.-Recbnung

musste nun die gebraucbte Forme! verbessert, also die verbesserte Epocbe

und ihr wabrscbeinlicber Febler gefunden werden.

Es muss bier aber bemerkt werden, dass, wenn man cin System von Gleichun-

gen nach der xMetliode der kleinsten Quadrate geltist bat, und fiir die gefun-

denen Wertbe der Unbekannten x y z .... die wabrscbeinlicben Febler

Wx w,j iv^ . . . . berecluiet hat, es allerdings durcb die Tbeorie dargethan

wird, dass der wahrscheinlicbste Werth einer beliebigen Function F der Grossen

xy z . . . . durcb Substitution der gefundenen wabrscheinlicbsten Wertbe dieser

Grossen erhalten wird, dass aber zur Berechnung des wabrscbeinlicben Fehlers

des Werthes von F die gewobnlicbe Forme!

nicht gebraucbt werden darf, indem diese nur fiir den Fall gilt, dass x ij z

tmabhangig von einandcr bestimmt sind"!*). Um dieser Scbwierigkeit zu ent-

*) Der Gebrauch einer Forrael des zweiten Grades war danim gestattet, well die Beobacbtungen

bei jS Lyrae nicbt bestimmt andeuten, dass die Lichtabnahrae bis zum Hauptminimum rascher oder

langsamer vorsichgehe, als die Zunahme nach dem Jlinimum, wie bei J Cephei, /S Cancri, u. s. w. .

f) Zu welchem Paradoson der Gebrauch dieser Formel fiihren wiirde, erhellt aus folgendem

Beispiele. Gesetzt, man habe ein System von Gleichungen in x und y nach der Methode der kl.

Qu. gelost, und fiir die gefundenen Werthe ? und u auch die wahrscheinlichen Fehler tv^ und iv^

berechnet; der wahrscheinlicbste Werth fiir die Summe x -\- y der Unbekannten ist = | -|" ">

27
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gehen, ist es vielleicht am zweckraassigsten, die Gleichangen so zu schrei-

l)cn, dass die Function F oder die Verbesserung eines schon nahe richtigen

Wertlies derselben eine der Unbekannten werde. Ich scbrieb sie also fol-

gendergestalt :

und betrachtete nun x, T und z als die Unbekannten. Fiir die Anwendung

der Metbode der kleinsten Quadrate sind Gleichungen dieser J^orni nicbt ge-

eignet. Ich niusste also^ mittels eines genaherten Systems von Wertben fiir

X, T und z, die Helligkeiten fiir die Beobachtungszeiten berechnen und aus

den gefundenen Unterschiedcn mit den Beobacbtungen ibre Verbesserungen

ableiten. Dazu dieute die scbon oben mitgetbeilte Ldsung, welche die ge-

naherten Werthe
X = 2,50 ,

T = + 1,4.,

z = 0,0060

geliefert hat. Bezeichnen wir nun die Unterschiede Beob.-Recbnung mit ^//^—
es wurde dureb ein Versehen x = 2_,51 benutzt^ — die gesuchten Gorrec-

tionen mit (>x, ^T und t)z, so gibt jeder Werth von ^H die Gleichung

})H = }sa; — Z{t— T) z}iT -\- {t — Ty^z,

= })x — 0,012 (t— l\4) ^T + (<— 1^4)^ Ss,

== "dx — 6 Sy + 9* S«,

und gesetzt, die Formel ware auch fiir den Fall, den wir betrachten, richtig, so ware der wahr-

scheinliche Feliler dieses Werthes = \/ (wr- + ti'u)*. Formte man aber die urspriinglichen Glei-

chungen, durcli Substitution von y ^ z — x so um, dass x und z die Unbekannten wiirden, so

wiirden nothwendig fiir die wahrscheinlichsten Werthe dieser Unbekannten ? und ? = ? + u, und

fiir die wahrscheinlicheu Fehler dieser Werthe wr und Mir= \/ (w^' + Wy') gefunden werden miissen.

Wan konnte nun hieraus den wahrscheinlichsten Werth fiir y, namlich u = ?— | wieder zuriick-

finden, aber die Formel wiirde fiir den wahrscheinlichen Fehler dieses Werthes j/ (tt'^' + wx-

)

= \/ (2 WE- +w.j') statt Wu geben, wodurch ihre Unrichtigkeit aufs deutUchste hervortritt. —
Setzt man den ivahrscheinlichen Fehler einer jeden Gleichung = w, so ist, nach der gebriiuch-

lichen Notation

:

_ /
[6<'] _ ,/

[««]
"''" '" ^ [aa] [bb] — [aby '

"'^ — '" ^ [aa] [bb] — [a 6]^ '

wenn man aber die Summe statt y als Unbekannte in die Gleichungen eingefiihrt hat

:

[gg-] — 2[«6] + [66]

""? = "^ ^ [a a] [bb] - iaby
*
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1

wenn man namlich « = < — \''^4 und },y = — 0,012 a T setzt. Dio jelzt

aufzulosenden Gleichungen sind also von der naralichcn Form, wie die obi-

gen, aber der wahrschcinliche Feliler des Werthes ^ T wird nun direct und

mit volliger Evidenz gefunden.

Die Endglcicbungen waren:

39 ^x — 56,3 Si/ + 16825 ^c + 3,70 = 0,

— 5C,3 S^ + 1CS25 c)y + 67414 ^ z -\- 10,79 = 0,

+ 16S25 Sr +67414 ^y + 15783200 'bz + 3357,67 = 0,

wjihrend [««] =:s:.(a/7)* = 74,45

war. Ihre Losung ergab:

S« = — 0,00464, mit dem wahrscheiiil. Fehler ± 0,215 State,

— 0,012 yr = Sy = + 0,00017878, // // // // ± 0,00773 // ,

bz = — 0,00020855, // // // // ± 0,00034 // ,

also ST= — 0,015 Stunde,'/ // // // ± 0,644 Stunde.

Die endlicben Wertbe der Unbekannten sind also:

Helligkeit des Hauptminiraums 2,505 ± 0,215 Stufe,

Correction der angenommenen Epoche -|" 1)3S5 ± 0,644 Stunde,

Grossere Helligkeit als die des Minimums, t Stunden vor oder

nach dem Minimum (0,00579 ± 0,00034) t^ Stufen.

Die Summe der Fehlerquadrate wurde, wie zu erwarten war, durch die

zweite Losung nur unbedeulend verringert und auf 75,73 herabgebracht, wo-

durch der wabrschcinliche Fehler jeder Beobachtung = ± 0,97 Stufe und

weiter die schon niilgetlieilten wahrscheinlichen Fehler der Unbekannten ^x, by

und S z gefunden warden.

Ich nahm nun die Zeit als Abscisse und die Helligkeit als Ordinate an,

und construirte nach Augenmaas die ganze Lichtkurve, welche den 24 durch

die mitgetheilte Tafel bezeichneten Punkten am besten entsprach, indem ich

fur die Gegend des Ilauptminimums von der obigen Losung Gebrauch macbte,

und wiewohl meine Absicht nur dahin geht, Beobachtungen als Beitrage zur

Kenntniss der veranderlichen Sterne nicht aber erschdpfende Untersuchungen

zu liefern, konnte ich doch nicht umhin, diese von mir gefundene Lichtkurve

mit derjenigen zu vcrgleichen, welche Prof. Argelander uns in seiner Ge-

legenheits-Schrift, aus oOO von Herrn Heis und 405 von ihm selbst ange-

stellten Beobachtungen abgeleitet, mittheilt. Es war dazu aber erst nothig,

27*
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unsere Skalen untor einandcr zu vcrgleichcn. Hier folgt die von Argelander
benutzte Skale:

genden Gleichungen

:

S Lyrae
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Formel A = 1,72 + 0,92 auf Argelander's Skale reclucirtc, erhielt icli

folgende Tafcl:

node.
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gleiclizeitige Beobachtungen zweier Beobachter unter einander vcrglicben wer-

den. So fand, als Prof. Argelander iin Jahre 1848 seine Beobachtunoen

von C Geminorum und die gleichzeitigcn der Herren Heis und Schmidt un-

ter einander verglicb, bei den Schiitzungen des Unterschiedes ? — v Gemi-

norum, zwischen den Herren Schmidt und Argelander der noch viel grosse-

re conslante Unterscbied von 2,72 Stufen slatt, (A. N., N\ 651). Ob
iiberbaupt eine hlclne Licbtzunabme anzunebmen sei oder nicht, wird immer

scbwcr zu entscbeiden bleiben. Sogar die Wabrnehmungen desselben Bcob-

acbters zu verscbiedenen Zeiten konnen bei einigermaassen farbigen Sternen

nocb nicbls entscbeiden, sobakl niebt nacbgewiesen werden kann, dass sein

fiir die Farbe des Sterns geltender conslanter Febler, (oder Ueber seine per-

sonHcbe Gleicbung), unveriindert geblieben ist.

Aucb ist die Reduction meiner Skale auf die Skale Prof. Argelaptder's

nocb sebr unsicber, was die nach der Losung der dazu aufgeselzten Gleicbun-

gen iibrigbleibenden Febler gezeigt haben.

Ziebt man von den Unterscbieden —A den Mittelwertb 0,7 ab, so blei-

ben 24 Zablen iibrig, deren Vorzeicben so regelmassig abwechseln, dass

man mit grosser WabrscbeinHcbkeit folgern kann, die Fitjur der mittleren

Licbtkurve sei seit Argelander's friiboren Beobacbtungen nicbt veriindert.

Aucb die Quadratsumme dieser 24 Ueberscbiisse ist befriedigend, denn sie

gibt 25 m-" = 10,G6 woraus m = 0,68 und w == 0,45 wird, wabrend die Ver-

gleicbung von den siimmtlicben Beobacbtungen mit einer aus der Licbtkurve

abgeleiteten Helligkeitstafel den wabrscbeinlicben Felder einer einzigen Beob-

acbtung = 0,84 meiner Stufen gab, sodass einer aus (im Mittel) 5,5 Beob-

acbtungen abgeleiteten HeUigkeit ein wahrscbeinHcber Febler 0,84 : \/ 5,5

= 0,50 meiner Stufen = 0,o3 Stufen von Argelander's Skale zukommt.

Der Unterscbied beider Zablen kann keinen Anstoss geben, weil in jener

(0,45) nocb der Febler begrifTen ist, der daraus entsteht, dass aucb Arge-

lander's Tafel aus Beobacbtungen abgeleitet ist.

Ich sagte so eben, dass der wabrscbeinlicbe Febler jeiner meiner Beobach-

tungen = 0,84 meiner Stufen gefunden wurde. Prof. Argelander fand

fiir seine und Herrn Heis' Beobacbtungen 0,54 Stufe. Icb will nicbt laug-

nen, dass dies Resultat mich nicbt sebr befriedigte, aber erstens waren, wie

oben schon gesagt, meine friiheren Beobacbtungen, wegen der grosseren Stu-

fen, weniger genau, als die spiiteren, icb priifte daber die Beobacbtungen

1855 Nov. 24 bis 1854 Dec. 12, und 1855 Febr. 17 bis 1856 Jan. 1 noch
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einmal besonders, und fand nun fiir jene iv = 0,97, fiir diese w = 0,75

Stufe; zweitens sind meine Stufen jetzt etwas kleinor, als die Prof. Arge-

lander's, und an 0,92 derselben gleich, (die Beobaclitungen von '5 Cepbci ga-

ben sogar 0,81), wodurcb diese Zahlen auf 0,89 und 0,69 bemnteigebiacht

werden. Diittens sind diese Zahlen noch durch die Unregehiiassigkeiten der

Lichtabwechslung vergrcissert, welche in der That bei diesem Stern beslehen,

vvie Argelander in seiner Disquisitio, p. 1(3, darlegt.

DISCUSSION DER BEOBACHTUNGEN VON ^ CEPIIEI.

Ich habe meine Beobachtungen van S Cephei einer ahnlichen Behandlung

unterworfen, als die von i^ Lyrae. Als Vergleichsterne benutzte ich im An-

fange nur C t « 5 Cephei und nachher, nach dem 25 Juli 1855, auch

7 Lacertae.

Oben habe ich schon gesagt, dass ich nach dem 19 Jan. 1855 kleinere

Stufen angenommen habe, wodurch, wie die Discussion gezcigt hat, die Auf-

merksamkeit beim Beobachten unwillkiirlich bedeutend erhoht worden ist, Fiir

die Stufenunterschiede zwischen den Vergleichsternen habe ich, bloss aus

den Beobaclitungen, die nach dem 19 Jan. 1855 angesteilt sind, folgende

Skale gefunden:

1 Cephei
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fenunterschied dieser Sterne i — f = 5,49. Ich habe diese Gleichung aber

nicht benutzt, da icb fiir t Cephei — 7 Laccrtae aus sebr gut i'lbereinstira-

inenden Beobachtuiigen 5,81 und fi'ir 7 Lacertae — f Cephei 5,14, also zu-

zammen fiir * — i Cephei 8,95 Stufen fand. Zur Berechnung der Helligkeit

habe ich wieder verfahren, wie oben bei § Lyrae gesagt ist.

Fiir die Ableitung der Lichtkurve wurde jede Beobachtiuigszeit niit der

letzten Maximumzeit vermindert, welche den Tafehi aus den von Prof. Kaiser

jahrlich herausgegebenen » Populaire Stervekundige Jaarhoekjes' von 1855,

54 und 55 entnoninien wurde. Die dort niitgetheilten Maximazeiten beruhen

auf einer friihern von Herrn Prof. Argelander niitgetheilten Epoche nl.

1852 Juni 5'' 12'' 28"' M. Zeit zu Paris, und dei' sclion liingst ebenfalls von

Prof. Argelander festgesetzlen Periode 5"^ 8^ 47'" 59%5.

Indem ich, wo an einem Abende zwei Beobachtungen notirt waren, diese

zu einem Mitlel vereinigte und die Beobachtungen 1855 Dec. 1, 20,25, 1854

Aug. 10 und die zweite von 4 Sept., 1855 Jan. 16, April 5, Juli 15, und

1856 Jan. 5 ausschloss — entweder weil die Helligkeit des veranderlichen

Sterns aus den angestellten Vergleichungen nicht sicher abgeleitet werden

konnte, indem nur ein Vergleichstern benutzt war, oder weil die Beobachtung

durch -stdrende Einfliisse als unsicher bezeichnet war— behielt ich noch 165

Beobachtungen iibrig, welche ich nach der seit dem letzten Maximum ver-

flossenen Zeit ordnete und indem ich aus ]e 11 ein Mittel nahra, erhielt ich

folgende 15 Normalbeobachtungen

:

2^,2
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Die liiemit construirte Lichtkurve, Fig. '2, wciclit einigcrmnassen von der-

jenigcn ab, welcho Prof. Argelander, A. N. N". 455 niilgollioiU liat, indem

sie eine ziemlich i-egclmassigc Abnalime^ vom Maximum an bis '2 Tage 14

Stunden nach deni Maximum, anzeigt, wiUirend, wie dio durchgezogene Linie

in Fig. 3 andeutet, die Licblkurve nach Argelaivder oinon Stillstand in dcr

Lichlabnahme, von Tag 14 Stunde bis 1 Tag Stunde nach dem Maxi-

mum darbietet.

AIs ich nieine sammtlichen Boobachlungen mil einer aus der Lichtliurve

zusammengestellten Lichttafel verglich, und die gefundenen Unterschiede nur

den Beobachtungsfohiern zuschrieb, fand ich den wahrschcinlichcn Fehler jeder

Beobachtung grosser, als ich erwartet hatte, nl. 1,12 Stufe. Es war aber

einleuchtend, dass die fruheren Beobachtungen viel ungenauer, als die spiite-

ren sein wiirden. Ich trennte dalier die Beobachtungen in drei Gruppen

und fand auch:

1^ Gruppe, 56 Beobachtungen, 24 Nov. 1855 bis 19 Jan. 1855,(^=1,44,

2« » ,59 » , 22 Jan; 1855 « 7 Aug. 1855, 1,05,

5« » ,70 » , 25 Juli 1855 » 5 Fob. 185G, 0,90,

Es ware daher nothig gewcscn, den Beobachtungen dor verschiodenen

Gruppen verschicdene Gewichte beizulegen, und zwar respective 0,48, 0,91

und 1,22^ odor kurz 5, 9 und 12. Aber ich meinte erst etwas anderes un-

tersuclien zu miissen. Die obengemeldeten wahrscheinlichen Fehler schienen

mir sehr gross und wenig befriedigend. Vielleicht, meinte ich, kommt

dies daher, weil in kiirzeren oder langeren Zeitintervallcn die Lichtkurve dos

Sterns, sei es in seiner ganzen Periode, oder nur in einem oder mehr Thoi-

len constant nach einer Seite von der mittleren Lichtkurve abweicht. Um
zu untersuchen, in wiefern diese Muthmaassung gogriindet sei, ordnete ich

alle die obengemeldeten Abweichungen von der Lichttafol wieder chronolo-

gisch, schrieb jedoch die Abweichungen in vier verscliiedene Columnen eiiT,

und zwar in die erste die Beobachtungen, vvobei die Helligkeit gross, also dei

Stern nahe beim Maximum war, in die zweite die Beobachtungen von mitllo-

rer Helhgkeit zwischen dem Maximum und dom daraiif folgondon Minimum,

in die drilto die Beobachtungen naho boiui Minimum, mid ondlich in die

vierte wieder die Beobachtungen von mittieror llelligkoit, aber zwischen dem

Minimum und dem darauf folgenden Maximum. Um die Trennung dieser

vier Gruppen scliiirfer anzudouten, theilte ich den ganzen Betrag der VerJin-

28
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(Icrliclikeit, 8,8 Slulen, in drci gloiclie Tlieile, uiul nalini also fiir die Gren-
y.i'u (ler verscliicdonen Gruppeii die naclifolgendoii Lichtstarken an:
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fdlligen Beobachtungsfehlern zugeschrieben werdcn miisslcn, was durcliaus

unwahrsclieinlich ist, so lage cine zweite Behandliing dor neobacliluiigen mil

Uiicksicht auf die Gewiclite vor der Hand, llallen die gleiclizcitigen Arge-

LAivDER'schen Beobachtungen fur dieselben Zeiten Abweichungcn in demsel-

ben Sinne verrathen, wie die meinigen^ so ware es mit bober Wahrscbein-

licbkeit bewiesen, dass S Cepbei nicbt immer in seineni Maximum dieselbe

HeUigkeit errcicbt oder in seineni .Minimum zu derselben Licbtscbwache

berabsinkt; biitlen sie den meinigen Avidersprocben, so wurdc damit bewiesen

sein, dass zuweilen witbrend einer kiirzeren oder langeren Zeit subjective

Febler besteben konnen, woikircb man das Maximum odor das Minimum zu

hell oder zu scbwacb scbatzt.

Die Entscbeidung der Frage muss also einstweilen dabingestellt bleiben,

Nur gleicbzeitige Beobacbtungen verscbiedener Beobacbter konnen lebren, ob

reelle Veranderungen der Licbtkurve bestehen, und es ist Hoffnung vorhan-

den, dass wirklicb in der Folge mebrere Augen ibren Beitrag zu diesor Un-

tersucbung liefern werden.

Ich fuge nocb scbliesslicb binzu, dass, wie die oben niitgetbeiltcn Normal-

belligkeiten und aucb die Figur 2 anzeigt, aus meincn Bco!)acbtungen nocb

koine die mindesle Correction der angenommenen Maximum-Epocbe bervor-

geht. Es folgt also, dass aucb die bereils vor 14 Jabren von Pro!'. Argelatvder

bestimmte Periode nocb ganz genau den Beobacbtungen entspricbt. Es kommt

mir vor, dass fiir S Cepbei die Maximum-Epocben viol besser zur Bestimmung

der Periode und der moglichen Aenderungen in der Periode goeignet sind,

als die Minimum-Epocben. In der Gegend des Minimums namlicb ist die

Ricbtung der Licbtkurve eine so lange Strecke entlang nabe an horizontal, dass

die kleinste Veranderung in der Figur diescr Linie die Minimumzeit um

mebrere Stunden veriindert.

Ausser den verlangten Beobacbtungen bat Prof. Argela>der mir nocb die

Abweichungen der Licbttafel mitgelbeiit, wie sie aus zwei Gruppen (II und HI)

Beobachtungen gefolgert wurden. Die Licbtkurve, wozu in A. N. N\ 445 die

Coordinaten gogeben waren, berubte auf 91 Beobacbtungen von Ilerrn Heis

und 204 von Hcrrn Prof. Argelander, (Gruppe I). Die Gruppe II enlbielt

271 Beobacbtungen von Herrn Prof. Argelander zwiscben 1842 April 14

und 1845 Sept. 15, die dritte 2Go Beobacbtungen von Prof. Argelander

?wischen 1845 Sept. 17 bis 1846 Oct. 25. Die mir niitgetbeiltcn Abwei-

chungen von der Licbtkurve sind fur die Gruppe II durcli gerade, fiir die

28*
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Gruppo III (hiroli schiefe odcr St. Aiidrcas-Krcuzclieii angezeigt. Die 65

ncueren Boobocliluiigpii von Prof. Argelander sind zii 11 Norniallielligkei-

ItMi, jedo aus 6 odor 7 Boobachtungen gebildot, vereinigt, audi auf der niim-

lichen Figur durcb scliwarze Piinktchen, und die moinigeii, auf Prof. Arge-

lander's Skale reducirt, *) durch in Kreise eingescblossene Piinktchen an-

gedeutot. Man kann in der Figur deutlich sehen, dass die Beobachtungen

des Herrn Prof. Argelajjder sich der von ihm selbst bestimnUen Licbtkurve

viel besser anschliessen als die meinigcn, was natiirlicb, von den zwischen

zwei Beobachtern bestelienden personlicben DilTerenzen herriibrt.

*; Die von Prof. Argelanuer angenoinmene Skale war :

; = 2,0 . 7 Lac. =^ 6,7 , £ = 10,7 , ,' = 12,4

was mit der meinigen die folgenden Differenzen maclit

:

+ 1,57 , + 1,13
,

+ 1,32 ,
— 0,81 .

Hieraus leitete ich untenstehende Eeductionstafel ab:

Helligkeit nach ._(. Helligkeit nacli A—" '
" meiner Scbatzun<r.

7,0 -h 1,20

S,0 1,25

9,0 1.30

9,5 1,25

10,0 0,9S

10,5 0,70

11,0 0,43

eii nacti

ichiitzung
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BEOBACHTUNGEN VON [i LYRAE.

Benutzte Vergleichsterne : y 8 i 1^ Lyrae, o fl | Herculis.

2i

1853.
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1855.
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1855.
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1S54.
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1855.
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1856.
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1853.
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liercchnuuij dcs Augenbllc/iCsilesLichlminimums. lS5k

Dec. 7

j

VOR



JETZT BEKANNTEN VER^NDERLICHEN STERNE. 29

1554. M.Zt.

Dec. 10 8'' 32'"
(. = ,'i

42 Q = li

52 (i 1 Q

Diese Beobachtungen wurden von zvvei

Regeugiissen unterbrochen und zum Theil auf

der Strasse angestellt.

Berechnuiig des AugenblickesdcsLiclitminimums.

Bcrcchnniuj des Augcuhlichcs des Uchtniininuuns.

DEM MINIMUM.

(5 1 Q

p 1 (3

S/' 52"

S 37

8 22

&h 31"

6 37

7 8

Also im Mitt el:

Lfinge-Uoterschied mit Paris . .

Reduction auf die Sonne . . . .

llItKAUS

ZEIT DES

MIMMUMS.

7* 41'»,5

37 ,0

45 ,0

7A 4,iM^2

— S ,6

+ 6 ,9

DEM MINIMUM.

1 |5 9'' 45'" 11^ 45'"

S \ [i 10 13 ,2 11 45

1^ Q 9 53 ,5 11 45

li I Q 10 9 11 31 _
Also im Mittel:

Liinge-Unterscliied mit Paris . .

Reduction auf die Sonne . . . .

!Reducirtes Minimum, M.Zt. Paris

HIEBAUS
ZEIT DES

MIN1MUM3.

10'' 45"'

59 ,1

49 ,25

50

10* 50"',9

— 8 ,6

10'' 45'",4

Bemerkung. Dieses Minimum ist auch

von Herrn Hoek beobachtet. Sein Endre-

sultat gibt das Minimum 2"',1 spater, als das

meinige.

leducirtes M
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1855. M.Zt.

Nov. 1(5 ll'i Qrn e = (i

15 f 1 (3 ji 1 S

22 C^i? *25,'3 d'2ii (3Tr.2|? ^2«Tr.

39 f 3 (J 5 2 /J (J Tr. 3 /J (5 3 p

51 5 3 (3 /J2()

12 4 53(3|3Tr.4|S^2?
22 (5 3 |3 (J 2 p

Bercchnitng des Augenblickes des Lichhninimums.

Dec. 29 10

185G.

Jan. 1

10

Die Luft wircl ganz triibe.

2

7

17

30

y Andr.

I? 4 ^

(5 4 ^

(3 3 K

3i^ |S4<(3Tr.

Die Luft wird ganz triibe.

50

2G

37

4G

56

2

12

20

27

33

44

56

11

18

26

46

57

/? 1 ^

C 4 ,5

5 2 (3

5 2 (3

5 4
I?

5 3 (3

(3 3 5

(3 4 5

f 2,3 /3=5/31j3Tr.

|3= |3Tr. M?

^1|.
(3 2 i



JETZT BEKA.NNTEN VER^NDERLICHEN STERNE.

Berec/inung des Augenblickes des Lichlminimums.

51

1
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1854.
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BEOBACHTUNGEN VON ,/ AQUILAE.

Vergleichsterne: / & S (i t i>
ij.

Aquilac.

1853.
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1855. M. Zt.
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1854.
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1855.
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1854.
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Ocl.

Nov.

1
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1835.
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BEOBACHTUNGEN VON * AURIGAE.

Vergleichsterue : 6 i ;/ t; Aurigae.

185-1. M.Zt.
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1855
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BEOBACHTUNGEN VON [S PEGASI.

Vergleiclisterne : A = u Androtnedae, a ij Pegasi

1854.
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1850.

Jan.

0.
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1S55.
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BEOBACHTUNGEN VON MIRA (= «) CETI.

Vergleichstorne : u 71 f S y ij u (>' Ceti, a o Piscium, ?; Eridaiii, j? Tauri, (3 Aurigae.

1834.
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1S55.
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BEOBACHTUNGEN VON « ORIONIS.

Veigleichsterne : a = a Auiigae, h = a Can. Min., c == (i Gemiuorum,

^ = (5 Ononis, d ^ a Tauri.

1S55. M.Zt. 1856. M. Zt.

Feb. 19 8'',0 a':^a a2b a-::>iiayd Jan.lO 6'' ,3 a 10 a «10c a 3 d

Mrz. 1 7 ,3 a>a a>rf 12 6 ,7 a 10 « alO c alOd a=^:

4 7,0 |S>« u=.b «=J 13 7,8 i?l^« «= 6 a5d «10c

15 S ,0 6 5a «=,'i ah d 14,10,0^2a«56 «10c wlOcZ

Apr. 5 9 ,0 a^« b^a ciy c ayd 23 6,8 (3 >

«

dl«

17 9,0 cc = c «'yd 25 8,8 a>a /33a aSd a>c
Sept. 10 14 ,7 « = |J «3(£ a>c 27 10 ,0 « 2, d Zwischen Wolken.

22 14 ,3 ^ 2 a a 3 d Feb. 3 6, 7 a>a |94a h2, d «>c
24 12 ,0 a = (i 4 7 ,7 /J 4 « a 1 d

Oct. 17 15 ,0 a 2 a a 2 |3 « 5 (Z 5 6 ,6 (3 4 a a 1 d a>c
Nov. 8 11 ,5 a 3 a a 2 j3 a 4 cZ 14 8 ,0 /3 2 a (6 2 (3) a 2 tZ

8 ,2 /3 3 « u3 d

7,0 ^5a 63a aSd
7 ,3 (3 4 a: a 1 d

7 ,3 /3 2 a 6 5a ub d

8 ,3 /3 5 « 6 5 « a 5 rf

7,3 /S4a 62a a2<£

8 ,0 /5 = « 610a a I rf

1 8 ,0 /310a 6 5a a 2 fi

8 ,0 610a a 2 d

9 ,0 6 5a u^d

16
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BEOBACHTUINGEN V0>^ R SCUTI. *)
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BEOACHTUNGEN VON R PISCIUiM, (HIND N^ 1.) *)

Pergleic!

Hterae.

a
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ISoD.

Sept. 12

19

22

Oct. 8

17

Nov. 16

20

Dec. 16

18

19

22

29

1S56.

Jan. 1

10

11

13

23

febr. 3

5

Mrz. 1

16

M.Zt.

ll'',0 R=p K 2 r

11 ,0 s kauni, E nicht sichtbar. Luft sclilecht.

16 ,0 E,= /? R 2 r

10, R^p R2r kaum sichtbar.

13 ,0 R=p R 2 r

12 ,0 R= s R 2 p E >r
7 ,0 K nicht sichtbar wegen des Mondlichtes.

9,0clRR2ciR47i
(^

7 ,0 c > R R 2 a' R > e/A /i
(^

7,0 R3c Rod R >/A
(j

10,5 a>R 6 >R c 1 R R > «' ^
11 ,0 a > R b >R R 1 c R 3 d R > a'

9 ,0 a>R *!> >R R 3 ci R 3 a' R 5 n R > f

6 ,7 c 1 R R 2 a' R 3 ?i R >/7i

7 ,3 R = a' R 2 d R 3 7t R > //*

8 ,-i a' I R R 21 ci R 4, M (/« 2 ?i) [n 2 /

)

5, .5 a'3R Rln R4< R4w
7 ,2 n 4 R R •- < E = m (w 1 <) R 4 y R 4 s

7,7 n4R R=< R4^ R 4 y E
7 ,4 t oH: y R R Schwach

nahe beim Horizont,

Berechnung der Maximumzeit.
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BEOBACHTUNGEN VON S PISCIUM, (HIND N'. 2.) *)

Vergleich-



52 zweijj:hrige beobachtungen der meisten

BEOBACHTUNGEN VOiN R TAURI, (HIND N\ o.) *)

Vergleich-
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ISJG. M.Zt. 1856. M.Zt.

Jan. 13 8* ,6 aR3 E46 Febr. 5 8'' ,25 a 3 R R5J6
]4 12 ,7 RU(a,6) 17 9,7 a 7 R R 3 Z>

23 5,7 a5RR106 Mrz. 10 7,7 65R
Febr. 3 9,5 a2RR66 Sucher. 16 7,7 ilOR RIOZ

— a 2 R R 4 6 Fernrohr.

Im Sucher ist b ziemlicli schwach.

Ilieraus beobachtete Maxima 1855 Miirz 11^,0 , Gr. 9 , R = t,

und 1856 Jan. 30 ,0 ,
// 8 , a 31 R, U 7 b.

Also Periode 325 Tage, und nachstes Maximum 1856 Dec. 20.

Im Minimum ist dieser Stern in unserm Refractor unsichtbar, im Maximum erreicbt er

uicht immer dicselbe HelligTceit, wie die oben hinzugesetzten Schiitzungen zeigen.

BEOBACHTUNGEN VON R ORIONIS, (HIND N\ 4.)

crgleich-

sterne.

a
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1S55. M.Zt. lS5c M.Zt.
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BEOBACHTUNGEN VON R GEMINORUM, (HIND N\ 5.) *)

Vergleich-
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BEOBACIlTUiNGEN VON S GEMINORUM, (HIND N\ 0.) *]

Vergleich- Vcigleich-

sterne Gro.<se. a \S50. d 1850. sterne Griisso. a ISJO. d 1830.

a 7 7A35"'30« 23^41'
: r? 10 7''34»'16* 23° 45' ,7

l> ^ 33 7 23 ]G ,4, A ]}[ 34 29 51 ,5

c 9 34 3 23 37 ,3 i ll^L 34 43 46 ,9

d 9 34 6 23 53 ,4 i 11^ 34 56 44 ,6

e S 32 38 23 25 ,9 I 12 33 58 47 ,6

/ 9^ 83 40 23 13 :

(Jjilirliche Aeiideruiig: + 3',62 — 0',132).

1S55. M.Zt. 1S53. M.Zt.

Jan. 17 11^,0 S = {=k Oct. 17 13^6 S == i S 1 A

19 9,0 ^>S S = i Sli Nov. 20 12 ,0 jr > S S Kaumsichtbar. C
22 11 ,8 k I S SI i Dec. 16 9 ,0 Unsiclitbar (T

25 11 ,2 S = 3 Diinstig. . . . C 18 10 ,0 S = A Kaum sichtbar . (^

Febr. 1 Unsiclitbar C 22 11 ,0 Unsiclitbar. Dunst und Voil-

9 7 ,5 S = i = A [mond.

IS S ,5 gf >S S = t = A 29 11, S Kaum sichtbar. 12^ Gr.

17 11 ,2 S = A Kaum sichtbar. 1856.

Mrz. 1 Unsichtbar d Jan. 1 10 ,0 S = A = i

5 9 ,8 « 1 S S = A 10 10 ,3 S = A = J

28 Unsichtbar C 11 9 ,0 z 1 S S 1 A

Apr. 18 10 ,5 8 = 5? 13 8 ,9 S =A S 2 Z

19 10 ,0 S=^ . 14 12 ,9 A 1 S S 1 ^
20 10 ,0 S 1 <? 23 6 ,0 Unsichtbar. Dammerung.

27 9 ,7 5>S c>S diS S=c=/ Sig Febr. 3 9 ,8 * 3 S S 3 I

Aug. 27 S nicht sichtbar, ^ wohl. Mrz.lS 13 ,0 dl]S (c 5 c/)

Sept. 10 14 ,0 S = A 16 7 ,8 <^3S (c 3 d)

23 15 ,4 S = A = i = k

Nach Herrn Hind's vorliiufiger Bestimmung, A. N. N°. 804, (^laxiraum 1852,17, Periode

= 296 Tage), sollten die Maxima 1S55 Mai 31 und 1856 ]\[a,rz 22 statlfinden. Wirklich

war der Stern gegen diese Zeiten im Zunehmen. Im Jahre 1855 wurde ich durch den

niedrigen Stand, im folgenden durch andere Urastiinde verhindert, den Stern bis zum

Maximum zu verfolgen. (Nachstes Maximum 12. Jan. 1857.)

*) 1850 « 7^31™2« -f
23'' 47',

8
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BEOBACHTUiNGEN VON T GEMINORUM, (HIND N^ 7.) *)

Verglcich-

sterne
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Herecluiung des Maximums von 1855.
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1855.
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1S55. M.Zt. 1653. M. Zt.

Apr. 2.0 10^0 Z3S Dec. 29 11'', S=/?
Sept. 22 16 ,1 S = c S>(fc 1856.

Oct. 17 11 ,5 c 2 S e 1 S S = d Jan.l3 9 ,1 I G S m 3 S

Nov. 20 12 ,0 Kaum sichtbar. h 2 S C Teb. 3 12 ,3 S=l = m
18 10 ,5 Kaum Oder garnichtsiohtbar. Mrz.l3 13 ,1 i7n>S S 3 I* (/* siidlich

Dec. 22 11 ,.5 S I uud ??« iiicht siclitbar. von I)

Diinstig C

llerr Hixd hat (A. N. N\ 801) ein Maximum am 25. Miirz 1S52 beobachtet uiid

die Periode vorliiufig zu 260 Tageii bestimmt. Durch Zusammenziihlen findet man fol-

gende Maximazeiten

:

1852 Dec. 10

1853 Aug. 27

1851 Mai 14.

1855 Jan. 29

Meine Beobaclitungen fangen mit Jan. 19. 1855 an. Der Stern war wahrscheinlich

schon im Abnehmen. Ebenso war am 17. Oct. 1855 das Maximum schon voriiber. Da

ich aber zwischen April 20 und Sept. 22 nnd zwischen Sept. 22 und Oct. 17 1855 den

Stern nicht beobacliteu konnte, kann ich die richtigen Maximazeiten nicht angeben. Das

niichstfolgende Maximum am 2. Juli wird nicht sichtbar sein, das darauf folgende aber

desto besser. Man muss das Maximum friiher erwarten, als Miirz 19. 1857, und wird

also wohlthun, so friih wie moglich die Beobachtongen anzufangen.

1855
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1855. M.Zt.

Jan. 2-1 12'' ,3 C(Ze>T T =
25 11 ,7 T=a T 2 i

Pebr. 1 11 ,3 T>acrf: .

9 8 ,2 acZc>T? T =

13 9 ,5 T 2 b T>cdo?
17 11 ,3 acde^T T 2 b

Mrz. 1 Zu nahe beim Mond.

5 9 ,8 c 2 T <i 2 T T 2 Z.

•28 9 ,2 e 2 T T = cZ Tic
Apr. 18 9 ,5 5 5 T

19 11 ,0 c(Ze>T 6 1 T
20 10 ,0 ac(ie>T 6 2 T

Sept. 10 14. ,5 e 2 T T 3 b

22 1.5 ,4. T 3 e Tyb {eld) (clc)

Oct. 17 13 ,3 / 3 T T^abcde

1855. M.Zt.

Duels 10'' ,5 T 2/ Refractor.

— / 3 F Sucher.

.

(X 22 11 ,0 ^>T T=/ Ty-abcde
T>Z' 29 11,0 (/>T /3T T^abcde

1856.

Jan. 1 9 ,5 ^>T /=T T>a6c(i(;

1-1 13 ,0 T 1/ T>&ccZ Eefractor.

— />T T! = bcd Sacher.

Febr. 3 12 ,2 T3/. . . . Eefractor.

— / 3 T T 2 e . Sucher.

Mrz. 12 13 ,4 T 2/ . . . . Refractor.

— />T T=e . Sucher.

16 8 ,0 T 2/ . . . . Refractor.

Im Sucher nicht sichtbar.

Nahe beiin Mond.

Nov. 20 10 ,0 T=/ T>Scie

Der Stern ist merkwiirdijj wegen seiner hellrothen Farbe, wodurch die Beobaclitungen

sehr unsicher sind. Wo das benutzte Fernrohr nicht angedeutet ist, war es der Refractor.

BEOBACIITUiNGEN VON T HYDRAE, (HIND N\ \i.)

Vergleicb-
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1S55. M. Zt. 1855. M.Zt.

Mr7. 5 10^3 ^ 3 T T 2 J T = c Dec. 20 13'' ,.5 ^ 4 T T 3 c T 3 ^ C
2S Unsichtbar C 22 11 ,0 zu iiiedrig Q

Apr. 18 ,> Kein Mond. Heiter. 29 11,0 T = /( ? Schwacli. Nahc

19 " " " " beim Moncl.

20 // // // // 1856.

Sept. 22 16 ,.5
6te oder 7'e Grosse. Viel heller Jan. 14 13 ,1 i 2 T
als h. Die Grosse wegen der Febr. 3 12 ,3 i 3 T Kauin siclitbar.

hellen Diimmerung schwer zu Mrz. 12 13 ,5 Unsichtbar. cf sehr gut, wie

schiitzen. auch die zwei Sternchen, die

Oct. 17 15 ,0 T =k auf g folgen.

Maximum 1855 Jan. 24. oder eiuige Tage friiher, und Sept. 1855. Die Periodo scheint

also 8 Monate zu betragen und im Mai 1856 und Jan. 1857 werden Maxima zu er-

warlen sein, von denen nur das letztere sichtbar sein wird.

BEOBACIITUNGEN VON S VIRGINIS, (HIND N^ 12.) *)

Vergleicli-
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BEOBACHTUlNGEN VON MIRA OPHIUGIII, (HIND N\ 13.) *)

Vcrgleichstemc
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BEOBACHTUNGEN VON R CAPRICOBNI, (HIND N\ 14.) *)

Wcnii dieser von Herrn Hind aiigegebene Ort richfig ist, so ist der Stern von ISoi

Aug. 11 bis Oct. 31 und von 1855 Mai 18 bis Nov. 20 wahrscheinlich schwiicher als die

Sterne l^'er Grosse, d. li. fiir ein Ternrohr mit 6 ZoUiger OefFnung unsichtbar geblieben.

Vergleich-

steiiic.

a
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DEOBACUTUNGEN VON R PEGASI, (HIND N'. 15.) *)

Vcrgleich-
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1S56. M.Zt. 1856. M.Zt.

Jan. 1 8'' ,5 r 1 R R3 v Jan. 23 5^,5 « > R K, 2 5 E 3 >-

10 6,5 rliE R2r Pebr. 3 7,0 «>R R>a R>;'Refractor.

116,4/IRRIt — «>R R 3 ^ R 4 ;- Sucher.

13 8,3 ;' = R R3^r R>|5 5 7 ,0 «4RR4.^R>/
16 5 ,7 R 1 / 5 1 R R > T

Bereclinung der Maximuimeit.
Hierans

Vor dem Maximum. Nach dem Maximum. Zeit des Maximums.

U 2 S 13,3 Jan. und 9,3 Febr. 26,8 Jan. 1855.

Dieser Stern scheint eiiie Periode von 377 oder 378 Tagen zu haben. Prof. Abge-

lander's erste Xiiherung (Kaiser, Sterrenhemel, IT, 450) gab ein Maximum 1851 Dec. 19

Hiernach wiirden die weiteren Maxima auf untenstehendeund die Periode 378 Tagen.
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Wienolil der erste dieser drei Oerter am Besten mit dein von Herrn Hind angegebenen

Orte ubereinkommt, glaubte ich bus den angefiihrten VVorten schliessen zu raiissen, dass

der mittlere der drei Sterne der von Herrn Hi.nd rremeinte "Veriinderliche sei. Er hat aber

von Sept. 7 bis zum Nov. 23 1855 sein Licht niclit

naclistehenden Vergleichungen hervor^elit

;

merklicii geiindert ; wie aus den

Vergleicb-
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lS5o.
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issr..
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BEOBACHTUINGEN VON R CASSIOPEIAE, (JOHNSON N\ 4.) ')

Vcrgleich-

sterne.
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1S55. M. Zt.

Oct. 2 9'',0 / 3 R R=77i E, 3 I Opemgucker.

4 S ,0 / 41 R R 3 7n R 3 /j

5 8 ,0 Z 4 R R = /t R 3»7j //

6 8 ,0 Z 3 R R 2 A R 3 7«

8 8 ,5 ; 3 R E 3ot /'

19 7 ,.5 / 2 R R= 7n R 1 /t R 3 i '/

Nov. 4 9 ,0 R = w R = i '/

1611,

7

iSERa^r.. Kometensucher.

20 6 ,0 I ?j R m 4 R /i 1 R z 3 R R 2 5» . .
'/

2.5 8 ,0 R 1 J ^ 2 R . . '/

Dec. 18 8 ,0 R = ?i //

Es scheint mit ziemlicher Gewisslieit das Maximum auf Sept. 24,0 gesetzt werden zu

konnen. Der Stern hat eine riJthliche Farbe.

BEOBACHTUNGEN VON R CANIS MINORIS.

Vergleich-

sterne

d

GrSsse.

10

a 1855.

T> l'"13*

30

1 8

1

Vergleich-

6 1855. Sterne

10' 22' e

32 ,5 /
24 ,5 g

9 57

Griisse.

^
8

11

a 1S55.

6 59 7

7 1 2

(Jahrliche Aenderung : + 3s,32

Die Oerter dieser siimmtlichen Sterne sind einem

giitigst initgetheilten Kiirtchen entnommen.

1S56.

g) Jan. 23

c5R a2R R3 5r

- 0',0SS).

mir von Ilerrn

J 1855.

10'' 16' ,5

+ 10 6

10 23

Prof. Argelander

1855.
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BEOBACHTUNGEN VON T PISCIUM. *)

Vergleich-
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DOOE

J. FAIS DER HOE FEN.

Uilgegeven door de Roninkiijke Akademie van Welenjebappeu
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BIJDRAGEN
TOT DE

ONTLEEDKUNDIGE KENNIS
AA.NGAANDE

NAUTILUS POMPILIUS L,

VOORAL MET BETREKKIKG TOT HEX MANNELIJKE DIER.

DOOB

J. FJ]S DER HOEVEK.

De Cephalopodeii of koppootige weekdieren beliooren lot die dieren, bij

welke de geslachten zijn afgescheiden. Sedert lang reeds hebben de ontleed-

kundige nasporingen van Swammerdam, Monro, Cuvier en anderen_, ons met

de bewerktuiging en bepaaldelijk ook met de voortplantingswerktuigen dezer

dieren bekend geniaakt. Minder is opgeteekend omtrent bet uitwendig sexueel

verschil; doch uit bet stilzwijgen der schrij vers is bet reeds te vermoeden, dat.

bet bedoelde verscbil over bet gebeel niet groot of belangrijk wezen moet,

gebjk wij dan ook van eenige soorten met zekerbeid weten *). In dit oj)-

zigt moeten cvenwel, bebalve bet geslacbt Argonaiita, ook sommige soorten

van bet geslacbt Octopus worden uitgezonderd. Bij de manneHjke voorwerpen

*) Bij loligo schijnt het wijfje langwerpiger te zijn, althans zulks teekent veranv bij Loligo

vulgaris en Loligo sugillala op. Mollusques medilerranne'ens. Genes. 1851. 4'. pag. 99, 109. Bij

Sepia officinalis is het wijfje daarentegen render, en de mannelijke voorwerpen onderscheiden zich

door eene witte streep rondom de vinnen (ibid. p. 69). Bij Sepiola dispar heeft krohn waarge-

nomen, dat het wijfje zich door groote zuignapjes onderscheidt. (Veranv ibid. p. 65). Delle

Chiaje geeft op, dat de mannetjes kleiner blijven, en dat, bepaaldelijk bij Loligo sagillaia, het man-

neUjk dier een vierde korter is dan het vrouwelijke. Memorie sulla Sloria e Notomia degli Jnimali

senza verlebre del Regno di Napoli. IV Napoli 1S29 p. 97. Dit is alles, wat ik omtrent dit onder-

werp aangeteekend vind.

33
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(lezer laalstgenoemde dieren ligt een der armen in eene blaas, waaruit hij zich in

den lijd der paring ontwikkelt, zich van het ligchaam afscheurt en in de schaal

der vromvciijko voorwcrpen wordt opgenomen, \vaai- men hem reeds voor jaren

ineermak^n aangetrolTen, eerst onder den naam van Ilectocotylus *) en Trichoce-

phabis occlabularis •[), als eenen parasitischen dierlijkcn vorm bcschreven^ Later

als liet mannelijke dier zelf beschouwd heeft, v66r dat de ware toedragt

der zaak, gehik wij die in weinige woorden opgaven^ bekend was geworden §).

IJij Argonauta is zelfs het sexueel verschil dnbbel merkwaardig door de klein-

heid der mannelijke voorwerpen en hun gemis eener schaal. Voor 't overige

mag men hel als eene bevredigende en voor de wetenschap gewigtige uit-

komst der nasporingen aanmerken, dat het groot sexueel verschil, hetwelk, bij

de veronderstelling, dat Hectocotylus een mannelijk dier zou zijn, tusschen som-

mige cephalopoden zou plaats hebben, ongpgrond bevonden is. Dezc meening

toch kon moeijelijk met onze kennis omtrent de hooge bewerktuiging der

cephalopoden worden overeengebragt, en zich op geone andere analogic beroepen,

dan die uit lager bewerktuigde wezens, b. v. uit parasitische diervormen van

de afdeeling der schaaldieren, ontleend was.

Sedert het dier, dat de sinds lang bekende schaal van Nautilus Pompi-

liiis bewoont, door R. Owen beschreven was geworden **), bleef bier nog

vooral de vraag te onderzoeken, hoe het met het sexueel verschil bij deze

soort gesteld Avas. Het voorwerp, dat Oweiy op eene zoo voortrefl'elijke wijze

onderzocht, was vrouwelijk, en eveneens was het gesteld met die voorwerpen,

welke na hem door Vale^jcieivives en AV. Vrolik werden beschreven "ff).

*) CuviEK in de Jnnales des Sc. nal. XVIII 1829 pag. 147—156.

t) Dellr Chiaje Memnrie sulla sloria etc. II. 1835 pag. 225.

§) Zie over deze ontdekking Veraky t. a. p., p. 126—129 PI. 41;H. Muller, Ueber das Mdnii-

chen von Argonauta Argo und ilber die Heclocolylen; Zeitschrift fur wissensch. Zoologie. lY. 1853,

S. 1—35. Tab. I. vergelijk Verany en Vogt Annules des Sc. nal., 3^ S Vie XVII. 1852, Zool. ip.

147—188. PI. 6—9 en E. Leuckart, Ueber die Hettocotylie von Octopus C'arenae; Zool. Unler-

suchungen. Illtes Heft. Giessen 1854. S. 89—109. (Van dezen arm moet dus eene jaarlijkscbe

wederaangroeijing plaats hebben, waaromtrent ik niet weet of men reeds dadelijke waarneniingen bezit.)

**) Memoir on the pearly Nautilus. London 1832. 4\

ft) Valenciennes, Kouvclles Recherches sur le Nautile /lambe, Archives du Museum II. 1841.

P- 257—314; W. Vrolik, Brief aan den Gouverneur-Generaal J. J. Kochussen, ovei- het ontleed-

kundig zamenstel van den Nautilus pompilius, in het Tijdschrifl voor de wis- en natuurkumlige We-
lenschappen, uitgegeven door de Eerste Klasse van hot Koninklijh Nederlandsche Insliluut. II. 1849

bl. 307—324.
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Do vraa^, in hoevcr liicr do algeniceno strucUitir on do uitwcndige vorm bij

beide geslacbten verscbilt, was des to belangrijkor, onidat do Nautilus zich

in zoo menig opzigt van al de overigc Ceplialopoden, die tot de tegenwoor-

dige periodo dor geschiedenis van onzen aardbol beliooron, onderschoidt en

slechts in fossilo soorten van zijn geslacht en in de taliijko i'amilie dor x\nimo-

niten, eene uitgestorven dicrgrocp van lang verloopon tijdvakken, zijne naasto

verwanlen heeft. Voor eenige jaren gobeurde hoi niij, eon mannelijk voor-

werp dezcr diersoort niaglig to worden, dat ovenwel in dorniatc veiniink-

ten toestand was, dat do onderzoeking der inwcndigo dcolon onmogelijk word.

Hetgeen ik bij dat voorwerp als afwijkend in de uilwendige deelen opnierkto,

kon nogtans eene toevallige misvorming zijn, die evenzcer bij een vrouwelijk

voorwerp had kunnon voorkonien. Bij de beschrijving, die ik van dit voor-

werp ontwierp en aan hot voormalig Instituut van Wetenschappen, Letier-

kunde en schoone Kunslen mededeelde *), nieende ik derhalve, mij van eene

stelhge uitspraak onlhoudende, in bet midden to nioeten la ten of men bier

eene individueele vorm-afwijking, dan wel een normaal goslachtsverschii moest

aannemen. Ik gaf hot laatste slechts als eene gissing op, welke mij echter

zeer aannemelijk voorkwam, daar, onder hot roods aangogroeidc aantal van naar

Europa overgebraglc voorwerpen, zulke of dergelijke vorm-afwijkingen nog

niet waren waargcnomen.

Mijne aandaclit bleef sodert 1847, toon ik dit voorwerp onderzocht had,

steeds op bet punt govestigd, en ik ben thans in staat, de vraag met vol-

doende zekerheid to beslissen. In bet voorjaar van 1855 ontving ik, door

*) Eenige afwijkingen in den vorm van hcl hoofd, waargennmen hij een mannelijk voorwerp van

Nautilus Pompilius. Tijdschr. voor de Wis- en Naluurkundige Wetenschappen, tiitgegeven door de Eersic

Klasse van het Koninld. Nederl. Insliluul. I. 18i8. bl. 67— 73, PI. I. f. 1—3. Later lieb ik deze

waarneraingen ook opgenomen in een opstel, onder den titel van Contributions to the knowledge of

the Animal of Nautilus Pompilius, 'tgeen door R. Owen's tusschenkorast aan de Zoological Society

te Londen is aangeboden. Zie Transactions of the Zool. Society. Vol. IV part 1, London 1851.

p. 21— 29. PI. 5—8. In die Verliandeling heb ik vooral getracht, betere afbeeldingeu van het

vrouwelijke dier te geven, en eenige nalezingen op te zamelen op het veld, dat reeds door Owen en

anderen bijna was afgemaaid. [Wat de aldaar vermelde bijzonderheid betreft, dat ik in de ruimten,

welke de folliculaire aanhangsels van de voorste kieuwslagader omsluiten, een steenachtig concre-

ment aantrof, moet ik opmerken, dat mij dit later nogmaals in een ander voorwerp is voorgeko-

men. Het steentje, door den Heer Dr. L. C. Levoir, toen Phil. nat. Cand. aan de Leidsche Hooge-

sohool, op raijn verzoek onderzocht, woog 0,47 gram, (gedroogd 0,438) had een specifiek gewigt van

1,66, bevatte eenige sporen van vet en eiwit, maar geen acidum uricum, 10,4: pCt. nnorganische stof,

hoofdzakelijk neulralen phosphorzuren kalk.]

35*



4 BIJDRAGEN TOT DE ONTLEEDKUNDIGE KEiNNIS

de welwillende bcnioeijingen van Z. Exc. den toenmaligen Gouverneur Gencraal

van Nederlandsch Indie, van het Ministerie van Kolonien eenige exemplaren

van Nautilus Pompilius, waaronder zich nieerdcre niannelijke, in verschillenden

toestand van gaaflieid bevonden; ofschoon zij dus voor de onderzoeking der

inweiidige deelen niet alle evenzeer geschikt vvaren, vertoonden zij echter

al de uitorlijke deelen ^ongeschonden, en stemden, tot in de klcinste bijzonder-

beden, met het in 1847 waargenonien voorwerp overeen *).

Ik beboef daaroni tbans niet langer met eene gissing te volstaan, maar kaii

met volkomen zckerbeid zeggen, dat er in de uitwendige deelen bij beide

geslacbten van Nautilus Pompilius een merkwaardig en stand vastig verscbil

bestaat. Dat verscbil volledig le doen kennen en met genoegzame afbeel-

dingen op te belderen, is bet boofddoel mijner tegonwoordige mededeeling

aan de Akadeniie der Wetenschappen. Oni de duidelijklieid te bevorderen

zal ik mij ontbouden van eene verwijzing tot mijn vorig opstel. Met ruimer

bulpmiddelen toegerust, komt bet mij beter voor, eene nienwe en zamenban-

gende bescbrijving te ontwerpen, dan slecbts aan te vullen, 't geen vroeger

bescbreven was, en dus mijne waarnemingen voor ben, die de vroegere niet

genoegzaam kennen, minder vrucbtbaar, en zelfs voor ben, die ze willen raad-

plegen, minder duidelijk te maken. Ik zal daarbij ook de bescbrijving en af-

beelding voegen der inwendige mannelijke geslacbtsdeelen, die ik tbans voor

bet eerst ontleedkundig beb onderzocbt. Hier is ecbter vcel ter nadere nasporing

overig gebleven, en sommigc punten zullen misschien altijd duister blijven,

zoo lang bet onderzoek alleen tot voorwerpen, die reeds maanden lang in

wijngeest bewaard waren, beperkt blijft. Het is daarom te wenscben, dat deze,

gelijk vele andere bijzonderheden in de ontleedkunde der dieren, op de plaats zelve

door zorgvuldige waarnemers, die in onze Kolonien gevestigd zijn, vroeger of

later mogen worden nagespoord. Ik acbt mij zeker gelukkig, door deze verban-

deling altbans eenige nieuwe feiten aan bet licbt gebragt, en iets te bebben

toegevoegd tot de ontleedknnde van den Nautilus, die door eenen zoo voor-

treffelijken onderzoeker als l\. Owen een voorwerp der algemeene belangstelling

van alle dierkundigen geworden is; maar ik kan nogtans daarbij den scbroom niet

*) Zijn bij Nautilus Pompilius de maunelijke voorwerpen minder talrijk dan dc viouwelijke? Zoo
iets zou men bijkans vermoeden, te meer daar het van andere Cephalopoden is opgeteekend, bepaal-

deJijk door Delle Chiaje. DuvEasoY vond oiider 200 exemplaren van Loligo slecbts dertig mannelijke

voorwerpen.
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ondcrdiukken van hem haud passibtis acquis na te Ireden, en houde mij overtuigd,

dat eene meer geoefende hand en een scheipzigtiger oog van de mij te beurt geval-

len gelegenheid ongetwijfcid een vruchtbaarder gebruik zouden hcbben gemaakt.

I.

CITWENDIGE VORM VAW DEIV MANNELUKEN NAUTILUS POMPILIUS L.

Bij den mannelijkcn en vrouwelijken Nautilus is de algemeene inrigting van

het ligchaam dezelfde. Hot bestaat uit twee hoofddeelen, een vaster en meer
spierachtig, voorste gedeelte, hotwelk de werktuigen der beweging en der zin-

nen bevat en den hoornachtigen bek omsluit, en een dunvHezigen zak, waarin

de ingewanden vervat zijn. Deze zak gaat in zijn voorste gedeelte in eenen

stevigen huidlap, die mantel genoemd wordt, over^ en opent zich naar bui-

ten onder het eerste gedeelte^ door den, uit twee over elkander liggende

lappen gevormden trechter *).

In de eerste afdeeling onderscheiden wij in de eerste plaats de kap. Zoo

noenit Oweiv eene vleezige schijf, die de opening der schaal inneemt, van

achteren hooger is, zacht glooijende naar voren loopt en dus eene wig-

vormige gedaante heeft. Zij is omtrent i decimeter lang en op het breedste

*) Nu eens is in den trechter de regter, dan weder de linkerlap over de andere heengeslagen.

Deze, van onderen open trechter is eene aanmerkelijke bijzonderheid, terwijl bij de overige Cephalopoden

(de tweekieuwigen) de trechter een gesloten kanaal is. Ik heb vroeger reeds doen opmerken, dat deze

inrigting bij de Cephalopoda letrabranchiata (den Nautilus) als eene blijvende embryonale structuur

kan beschouwd worden, daar, volgens Kolliker's waarnemingen, de trechter in den aanvang bij de

tweekieuwige Cephalopoden uit twee, zijdelings afgescheiden deelen bestaat. Entivkkelungsgcschichtc

der Cephalopoden von Dr. A. K5lliker. Ziirich 1S43. 4'. S. 41.

Ik wil hier in het voorbijgaan nogmaals opmerken, dat de opening, waardoor, volgens Owen, de

mantel ter doorlating van den trechter doorboord zoude zijn {Memoir on the Nautilus p. 9), volstrekt

niet bestaat. De mantel heeft eenen gelijken vrijen rand, waarop het uiteinde van den trechter rust.

Ik raoet dus de opvatting wecrspreken, waartoe ligtelijk de, na mijne Contributions verschenen tweede

uitgave van Owen's lectores on the comparative Anatomy of the invcrtehraled Animal. London 1855

aanleiding zou geven, waar wij bl. B79 nogmaals lezen: "The margin or collar of the mantle.... is

perforated below for the passage of the muscular expiratory and excretory lube called the funnel."

Deze woorden schijnen bij vergissing uit de vorige uitgave der iec/«re* overgenomen. (1843, p. 316).
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gedeclte, bij mannolijke voor\Yerpen, 7§ tot 9 centimeters breed. Van achle-

ren is de kap in het midden uitgesneden; daze, omtrent 4 centimeters diepe,

nitsnijding beanlwoordt aan de daar, binnen in de opening uitpuilende, win-

ding der schaal. Eene langwerpige groef op de bovenvlakte scheidt deze kap

in twee zijdelingsche dcelon; de bovenvlakte is daarenboven met dwarse

groeven gerimpeld, die, vooral naar voren, met andere, in de lengte loopende

fijnere sleuven kruisen; zij is bedekt met vele, verspreid staande knobbeltjes

van ongelijke grootte, waarvan de grootste naar de papillae vallatae der men-
scbelijke long gelijken. Onder den voorrand der kap ziet men aan weers-

zijde van de middelgrocf, op nagenoeg 1 centimeter afstand, eene dwarse

insnijding of opening, waaruit een grijs-zwartachtig, geringd voelertje kan

worden uitgestoken; binnen in de kap strekken zich deze voelertjes tot om-
trent 4j centimeter uit. Aan elke zijde der kap ligt het dikke buitenste

omkleedsel van den kop in achttien inkervingen verdeeld *]. Deze inkervin-

gen of slippen zijn naar achteren zamengegroeid en als tot een kelk verbonden

;

de onderste inkervingen sluiten boven den trechter aan een, en zijn bier door

eenen dikken, naar voren uitgesneden rand verbonden, Vier dezer slippen

liggen meer naar buiten en naar acbteren; de overigen vormen als het ware

een' verticillus; aan de binnenvlakte vormen al deze slippen met de kap een

zamenhangend geheel, hetwelk als uitwendig bekleedsel de vleezige mond-

raassa, waarin de kaken liggen, kringswijs omgeeft. De eorste sliji, die aan

beide zijden op de kap volgt, sluit zich daaraan onmiddellijk aan, en vormt

van boven en van voren, als het ware, een zoom om de kap, van dezelfde

klem" en oppervlakte als dit deel; de overige slippen liggen ter zijde en naar

beneden, en zijn in de opening van de schaal niet zigtbaar, door welke zij ter

zijde bedekt worden; zij zijn bleeker van kleur, en vertoonen wel rimpels,

maar geene knobbeltjes of tepeltjes. In elk der slippen is een geringd voelertje

vervat van dezelfde kleur als de twee voelertjes der kap. Deze voelertjes

steken nu eens meer, dan minder uit de openingen der slippen uit, in welk

opzigt er groot verschil tiisschen verschillende voorwerpen heerscht; zij kun-

nen zich echter geheel binnen die slippen terug trekken. Owen heeft teregt

opgemerkt, dat de kap uit de vergroeijing van de twee bovenste slippen dezer

kransvormige, vleezige omhulling van den niond gevormd is.

In deze deelen is geen aanmerkelijk verschil met de vrouwelijke voorwer-

*) Bij een voorwerp zag ik er aan de regterzijde slechts zeventien.
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pen, welke tot nog toe onderzocht waren. Het verschil vertoont zich althans

niet in het aantal der voelerdragende slippen; maar het schijnt daarentegen,

dat hierin eenig verschil, dat van het geslacht onal'haukelijk is, kan plaats

hebben. Owen telde althans buiten de kap negentien slippen aan weers-

zijde, bij het voorwerp, dat door hem onderzocht werd *). Achttien schijnt

hier echter het normaal getal te zijn, dat ik zoo wel bij niannehjke als vrou-

welijke voorwerpen waarnani en 't geen ook Valenciennes bij zijn voorwerp

vond f). Het komt mij overigens niet onwaarschijnlijk voor, dat er in de ge-

daante der kap een sexueel verschil bestaat, en dat zij, bij dezelfde gemid-

delde lengle, omtrent 2 centimeters smaller is bij vrouwelijke voorwerpen.

Daarmede is ook een verschil in de gedaante der schaal verbonden ; bij man-

nelijke voorwerpen is zij aan de opening breeder en boiler, meer zijdelings

zamengedrukt bij vrouwelijke dieren. Ook is de rand der opening van de

schaal bij het mannelijke dier, zoo het mij voorkoml, sterker gegolfd, bij het

vrouwelijke meer gelijk.

Deze onderscheidingen zijn echter van geringe beteekenis in vergelijkiiig van

hetgeen ons het ondcrzoek der meer inwendig geplaatste slippen aanbiedt, die

Owen processus labiales noemt. Wanneer wij bij den Nauiilus, van welk

geslacht bij ook zijn moge, de dikte der kap in het midden doorsneden heb-

ben, en nu de uitwendige slippen naar weerszijde van elkander verwijderen,

dan zien wij, dat de gladde binnenhuid, die de gehecle, door deze slippen en

de kap gevormde scheede inwendig bedekt, eene huidplooi afgeeft, waaraan zich

vleezige verdikkingen aanhechten. Deze zijn in slippen verdeeld, welke kokers

vormen, waardoor retractile voelers, gelijk aan do buitenste, maar kleiner dan deze,

worden ingesloten. Beschouwen wij nu deze inrigting in de eerste plaats bij

mannelijke voorwerpen een igzins nader §). De huidplooi, waarvan wij spraken,

hecht zich hier naar onder toe met een vrijen rand aan de binnenzijde van

den uitwendigen kring van tasters; de randen van inhechting van de linker-

*) Memoir on the Nautilus p. 13.

f) Wanneer ik vroeger heb opgegeven, Trans, of the Zool. Soc. IV. 1 p. 24, dat Valenciennes

er slechts zeventien telde, moet ik zulks thans als eene di^aling herroepen. Mijn misslag ontstond

daaruit, dat ik niet bad bedacht, dat Valenciennes de aan den buitenrand der kap liggende eerste

slip als een deel der kap bescbouwde, die dus bij hem aan weerszijde twee voelertjes doorlaat. Ik

vermoed, dat het op dezelfde wijze verklaard moet worden, wanneer W. Vkolik ook van zeventien

groote tasters aan weerszijde spreekt, Tijdschrift uilgegeven door de Eerste Klasse van het Koninkl,

Nederl. Instituut II. bl. 323.

§) Vergel. PI. T en hare veiklaring.
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en regterzijde dcr liuidplooi staan hier omtrent 15 millim. van elkander ver-

wijderd. Aan doze plooi is naar bovon toe eene vieezige verdikking [labial

process) op te mcikon van nagcnoeg 5 centimeters lengte^ die zich aan den

voorrand in acht platte, vingervormige scheeden splitst. Door elk dozer scheeden

gaat eon geringd voolertje. De twee bovenste slippen zijn kort, beneden aan

Iiet voetstuk der plaatvormige verdikking geplaatst, en naar achteren omgebo-

gen; de zos overigc slippen zijn hooger geplaatst en langor. Aan de reg-

terzijde is doze gevingerde lap breeder dan aan de linkerzijde *). Aan de

buitenzijde derzolfde bnidplooi, maar nogtans mede uit haar ontspringende, ligt

naar beneden toe, aan den regterkant, eon kleiner, vieezige lap, die zich in

vier voelerdragende slippen splitst. Aan de linkerzijde ligt op dozelfde plaats,

maar zich naar achteren verdor uitstrekkende en duideJijker van de plooi ge-

scheiden, een groot en dik ligchaam, dat uit de vereeniging van vier, onge-

meen ontwikkelde en gewijzigde (entacula bestaat. Wij noemen dit deel,

waarop wij later terug komen, den spadix. Het is bet meest kenmerkende

deel van den mannelijken Nautilus.

Behalve deze lappen en de daarin vervatte voelertjes vindt men tusschen

den uitwondigen kring van groote tasterslippen geene andere deelen. De

meermalen genoemde plooi gaat van boven naar binnen in de buid over, die

de vieezige, groote, ronde spiormassa, welke den bek omgeoft, kringvormig

bedekt, en welke rondom de punt der kaken in vele korte en gekromde

draadjes, even als in een rand van franje, eindigt. Aan het naar onderen

liggend verbindingsdeel der uitwendigc groote voelerdragende slippen vindt

men van binnen vele groeven, die aan den uitgesneden voorrand van die

commissuur evenwijdig zijn, en ter zijde en nieer naar achteren zijn kloine

holten, waardoor dit deel een netvormig aanzien verkrijgt. Eene voorlzetting

der huid klimt, op omtrent 1 centimeter afstand acbter dien uitgesneden rand,

als dun omkleedsel naar boven, om hot door Owen dus genoemde tongbeen

en den geheelen spiertoestel der kakon te bedekken, en gaat in de, van de

rugzijde ontspringende huid over of liover maakt daarmede een geheel uit.

Naar onderen toe vornit dit vlios editor nog eene duplicatuur, een' blinden

langwerpigen zak, die een zamengesteld orgaan omkleedt- Uit de dwarsspleet,

boven aan die duplicatuur, komt dit orgaan ten deele met zijnen bovenrand

le voorschijn. Dit deel is omtrent 14 m. m. breed en 18 m. m. lang, heeft

*) De breedte bedraagt aan de linkerzijde omtrent 1, aan de regterzijde 2 centimeters.
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cene eironde, aan dc bovenvlakte bollc, aan de ondcrzijde platte gedaante,

en ligt als een klein kusson ondcr en achter hot tongbeen en tegen de on-

dervlakte van den aanvang van den slokdarm. Ojiciil men dc buidplooi, waarin

bet besloten bgt, dan ziet men, dat bet orgaan nit Iwee zijdebngscbe deelen

bestaat, van een boonvormigc gedaante, die van voren met eenen l)ollen rand

naar elkander gekeerd zijn. Dcze Ivvee randcn zijn door 7 of nieer inker-

vingen *), van twee tot drie m. m. diep, in pkilte, vicrvkikkige, naar binnen

toe smaller wordende slijtpen verdeeld. Als men door eene overlangscbe snede

de twee zijdelingscbe deelen van elkander scheidt, dan ziet men in elk dezcr

deelen nog nagcnoeg veertien, zecr dunne plaatjes, die scbuins naar den bin-

nenrand en naar beneden loopen; het buitenste dezer plaatjes ligt tegen een

kolfvormig, glad deel, dat naar beneden toe breeder wordt. Aan de buitenzijde

van dit deel ligt eene kleine bolle tusschen den vrij dikken buitcnwand, die

door dwarse, lossc vezels gevormd wordt.

Vergelijken wij nu dcze inrigting met die, welke bij dc vrouwelijke voor-

werpen van Nautilus voorkomt (vergel. PI. V). Hier zijn aan weerszijde twee

lappen, die in vingervormige slippen verdeeld zijn •]*). Ilet bovenste paar is

breeder, en draagt gewoonlijk of bijkans altijd twaalf voelertjcs §). De huidplooi,

die deze lappen aan de ondcrzijde met de buitenste grootc taster-slippen vereenigt,

is door eene menigte fijnvliezige blaadjcs bedekt, die in twee groepen ge-

scheiden zijn**). Ilct omlerste paar ligt binnen den kring van het bovenste

paar en onmiddcllijk tegen de vleezige massa , die de kaken omgecft. Deze

onderste lappen zijn smaller; zij ontstaan met een steelvormig deel, dat naar

voren toe in een breeder, liandvormig deel overgaat, en terzijde tegen de

vleezige mondmassa opklimt. Ik vond hier zestien voelertjcs aan de regter-,

*) In liet in 1847 door mij onderzoclit voorwerp vond ik tien of elf van dcze tetragonale slippen.

Transact, o/ the zool. Soc. IV. 1. p. 27. PI. 8. fig. 9.

t) "Four processes, which may be termed labial"' Owen, Mem. on the Nautilus, p. 14. Va-
lenciennes, die eene vrij gedwongene analogie met de armen der dibranchiata tracbt voor te staan,

noemt deze deelen bras internes.

§) Hier vonden Owen en W. Veolik twaalf tentacula, waarraede ook mijne waarnemingen steeds

overeenkwamen ; Valenciennes vond deitien tentacula, t. a. p. p. 274.

**) Daar dit deel door Owen en Valenciennes niet behoorlijk is afgebeeld, meenden wij daarvan

eene figuur bij onze tcgenwoordige Yerhandeling te moeten voegen. (Zie onze laatste plaat, fig. 4 /3.)

36
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veertien aan de linkerzijde *). Tusschen deze binnenste voelerdragende slip-

pen ligt, onder de vleezige massa van den mond^ con uit achttien of zeven-

ticn plooijen gevormd deel^ 't geen Owen voor het reukorgaan bield, niaar

't goen, naar mijne nieening, als eene voortzetting van den kring der inwen-

dige tentacula, die hier in nidimentairen toestand aanwezig zijn, moet be-

schouwd worden. Dit deel ligt op de lijnvliezige blaadjes van de commissuur

der vorige slippen.

Men ziel gevolgelijk, dat bier eon scxuoel verscbil plaats heeft. Dit ver-

schil moet ecbter in zijnen aard nog naderondcrzocht worden. Men zou kunnen

aannemcn, dat bij den niannelijken Nautilus, even als bij den vrouwelijken,

twee paren van processus labiates aanAvczig waren. Het cerste paar zou dan

bij den eerston boven en inwendig geplaalst zijn, en acbt voelertjes dragen,

lerwijl het bij de vrouwelijke voorwerpeu boven en uitwendig gelegen is, en

twaalf voelertjes draagt; het tweede paar zou zich door bet gering getal van

slechts vier tentacula en meer nog doordien bet builen de bovenste slippen

ligt, van de onderste processus labiales van bet wijtje onderscbeiden.

Vroeger heb ik het verscbil in dien zin opgevat f). Nader ondcrzoek bragt

mij ecbter tot eene andere opvalting, die mij meer aannemelijk voorkomt.

Beide slippen tocb zijn bij het mannelijk voorwerp aan dezelfde huidplooi

bevestigd, boezeer de onderste slip aan de buitenzijde van die huidplooi ligt.

Ik geloof daarom, dat deze twee groepen van voelertjes bij den niannelijken

Nautilus slechts aan een paar van de labiale slippen van den vrouwelijken

Nautilus beantwoordcn, en dat zij ten koste van bet andere paar ontwikkeld

zijn. De commissuur aan de onderzijde leert, dat het paar, waaraan zij be-

antwoorden, dat der buitenste labiale slippen van den vrouwelijken Nautilus

is. In deze opvatting komt ook het getal voelertjes in beide sexen overeen

(8+4 bij bet mannelijk dier, 12 bij het vrouwelijke).

Het sexueel verschil kan nu klaarder worden aangewczen, Bij bet mannelijk

*) Bij een foonverp vond ik veertien aan de regter-, dertien aan de linkerzijde. Owen geeft

aan deze slippen, even als aan de buitenste labiale slippen, twaalf voelertjes. Memoir p. 14; Valen-

ciennes geeft voor dit getal aan weerszijde dertien op; \V. Vrouk veertien. Er schijnt dus Lier

eenig individueel verschil te bestaan, maar een grooter aantal dan bij de buitenste labiale slippen

moet echter als regel beschouwd worden.

t) Tijdscbr. uitgeg. door de eerste Klasse van bet Koninkl. Nederl. Instituut. I. p. 71; Transact,

of the zool. Soc. IV, 1. p. 26, 27.
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dier zijn de buitenste labiale slippen in twee afdeelingcn gcscheiden, waarvan

de onderste naar beneden ligt en vier voelertjes draagt. Aan de linkerzijde

is deze groep van vier tasters tot den spadix onlwikkold. De onderste of

binnenste labiale slippen scbijnen bij bet maniielijke dier te ontbreken. Als

rndmentaiire processus labialcs intcrni of infcriorcs kunnen ecliter niisscbien de

deelen bescbouwd worden, die, aan de binnenste comniissuur, bet onder de tong

en de kaken liggcnd orgaan zamenstellen. De uitsiiringende blaadjes in dat deel

beanlwoorden dan in eene grootere fijnbeid aan die plaatjes, welke bij Owejt,

in zijne bescbrijving van vrouwelijken Nautilus den naani van reukorgaan dragen.

De lljne vliezige deelen daarentegen, die bij de commissuur der uitwendige

labiale slippen bij bet wijfje aanwezig zijn, ontbreken bij bet mannelijk dier

gebeel, en worden door bet nctvormig weefsel vervangen, dat de vereeniging

der buitenste tasterdragende slippen van binnen bedekt.

Keeren wij thans tot den spadix aan de linkerzijde van den mannelijken

Nautilus terug. Dit ligchaam is 6 of 7 centimeters lang, 4§ of 5 centimeters

hoog, en aan den grond 5 centimeters breed. Eene dwarse doorsnede (PI. I,

fig. V) toont overtuigend aan, dat bet uit vier ientacula bestaat, waarvan vooral

drie zich door bijzonderen omvang onderscbeiden, en welker scbeeden onderling

vergroeid zijn *). Het onderste voelertje heeft slechts eene korte vliezige scheede

aan den grond, en ligt overigens vrij langs den onderrand aan de buitenzijde

van bet, door de drie overige voelertjes gevormde boofdligcbaam van den

spadix. Op de buitenzijde der vliezige scheede van het bovenste tentaculum

van den spadix ligt, digt bij den voorrand, eene platte schijf van eene lang-

werpig ronde gedaante van 2§ centimeter in de kleinere middellijn en 3 cen-

timeters in de lengte. Deze schijf is met vcle kleine, ronde gaafjes doorboord,

die door eenigzins verhevene randen omzoomd zijn; zij liggcn op nagenoeg

1 m. m. afstand van elkander, op sommige plaatsen echter digter bijeen. Eene

overlangsche doorsnede van de dikte der schijf toont, dat zij uit vele folliculi

bestaat, welke loodrcgt op hare oppervlakte staan, zich door zakvormige ver-

wijdingen aan de wandcn onderschciden en hare openingen hebben in de zoo

even vermelde gaatjes.

*) Deze tentacula vertoonen voor het bloote oog eene structuur, welke met die bij de genoue

Ientacula onder het mikroskoop wordt waargenomen, overeenkomt. Vergel. R. Owen, On the

structure and homology of the cephalic tentacles in the pearly Nautilus. Annals and Blag, of nat.

Hist. XII. 1843. p. 308.

36*
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In den mantel, oni lots van het tweedo hoofddeel des ligchaams (bl. 5)

hier bij te voegen, ontbreken de twee uitpuilingen, die aan het onderste ge-

deelte van dit deel bij het vroinvehjke dier aanwczig zijn*). Het klierachtig,

uit vele platen zaniengesteld deel, dat bij den vrouwelijken Nautilus daar

ler plaatse aan de binnenzijde van den mantel gehecht is, ontbreekt bij den

niannelijken Nautilus, waardoor dus Owen's meening bevestigd wordt, die

dit deel in verband met de voortplantingswerktuigcn beschouwde, en daar-

aan de afscheiding van een omkleedsel der eijeren toeschreef
-f).

Verder

kwam het mij voor, dat de mantel bij den mannelijkcn Nautilus kortcr is en

de oogcn bijkans onbedekt laat, terwijl de rand van den mantel bij de vrou-

welijke voorwerpen over het midden van de voorvlakte der gesteelde oogbollen

heenloopt.

II.

MANNELIJKE VOORTPLANTINGSWERKTUIGEN VAN DEN NAUTILUS.

Wanneer wij, na den mantel teruggeslagen of weggesnedcn le hebben, den

Nautilus aan de onderzijde beschouwen, dan vinden wij bij dit dier eene ruimte

of holte, die van de ingewandsholle afgcscheiden is en dc vicr kieuwen bevat,

De plaatsing der in dezcn kiemzak zigtbare deelen konit bij den niannelijken

Nautilus over 't geheel met dien der geiijksoortige deelen bij het vrouwelijk dier

overeen. Dc roede ligt echter niet of naauwelijks aan onze linkerhand, gelijk

de opening van den eijerleider of de vulva bij het wijfje §], maar bijkans ge-

heel in de mediane lijn, tusschen den anus en den trcchter. Deze roede is

van eene stomp-kegelvormige gedaantc; aan de rugvlakte is zij bijkans tot aan

*) Owen Memoir p. 9, PI. I e. PI. II f. 1 e. ; vergelijk mijiie afbeeldingen, Transact, of the

zoo'. Soc. IV. 1. PI. 5 h. PI. 6, fig. 3 h. h.

f) " ^ glandular apparatus , which, if not peculiar to, is in all probabilttt/ more strongly

develnped in the female than in the male Nautilus Pompilius," p. 9. Zie verder de beschrijving van

dit deel, aid. p. 43.

§) Dat is aan de regterzijde van het dier, 'twelk in deze ligging den rug van ons afkeert. Zie

mijne afb. Transact, of the zool. Soc. 1. 1. PI. 7. fig. 4.
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hot uitoinde vastgcgrocid aan de huid, welke tussclien twee groote spierlio-

lommen (do groote schaalspieren) is uitgespanncn, en waardoor de ingewands-

holte van den kicuwzak wordt afgosclieiden. Aan onze linkcrhand, dus— daar

wij het dier hicr van de ondorzijde zien — aan de regtcizijde van het dior,

onderscheidt men, tussclien den anus en de eerste kieuw, aan den grond van

den penis, eene bolvormige uitpuiling, welke door eene daaronder iiggende blaas

(den spermophoren-zak] veroorzaakt wordt. (PI. II, fig. YIII, PI. IV, fig. XIII.]

Beschouwen wij ecliter, voordat wij doze uitwendige deelen verder nagaan, do

inwendige organen der voortplanting. Zij bestaan hoofdzakelijk uit twee klieren,

beide van eene aanzienlijke grootte. (PI. Ill, fig. X, XI. PI. IV, XII). Wanneer

wij den zak, die de ingewanden bevat, van de rugzijde openen, dan vinden wij in

het achtereinde van dien zak, links van de spiermaag, de groolste dezer twee klie-

ren, die echter voor een groot gedeelte door de lobben van de lever en aan de reg-

terzijde ook eenigermate door de maag bedekt is. (PI. Ill, fig. IX, 6.) Deze klier,

welke, naar de analogic van de overige cephalopoden, voor den zaadbal [testis'^

raoet gehouden worden *j, is in een dun, wit vlies ingesloten, gelijk ook de overige

ingewanden door een dergelijk onikleedsel alle afzonderlijk ingesloten zijn y).

Deze klier heeft eene lengte van omstreeks 7 centimeters en is op haar breedst

gedeelte 4 centimeters breed; zij overtreft alle overige ingewanden, de groote

lever alleen uitgezonderd, in omvang en reikt mot haron voorrand tot aan het

hart, alzoo bijkans do gchcele lengte van den zak der ingewanden innemende.

Zij heeft eene platte, eivormige gedaante, en is aan de linker- of buitenzijde

door eenen, vooral van boven bolvormig uitpuilenden rand omschreven. Heeft

men het dunne, maar sterke bekleedsel van dit deel weggenomen, dan vertoont

zich do zaadbal van eene bruinachtig gele klour, en men ziot, dat hij in eene

onderste en bovenste helft, en, door scbuins loopendc dwarsgroeven, in eenige,

los vcreenigde lobben verdecld is. Ilij is uit eene menigle acini zamenge-

stcld, die zich op do oppervlakte met hunne blinde uiteinden als wittc vlokken

•) Op dezelfde plaats, waar bij den mannelijken Nautilus de latis ligt, is bij het vrouwelijke dier

het ovarium geplaatst. Owen zegt wel, dat de spiermaag in den bodem van den ingewands-zak links

en de eijcrstok regis geplaatst is {Memoir on the pearly Nautilus, p. 26, § 4), maar dit is alleen

betrekkelijk op de ligging, waarin het dier door hem onderzocht en afgebeeld werd (PI. 5), name-

lijk op den rug liggend en van de buikzijde gezien.

f) Het mikroskoop doet in dit vlies fijne, in de lengte loopende vezels en eenige, min talrijke,

kruisende draden, benevens verspreide korrels of kernen opraerken.
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vertooncn. De eigenlijke zanienslelling van het weefsel dezer acini is mij

nict iluiilelijk geworden ; het niikroskoop toonde niets dan ecne korreligc massa.

Binncn in den testis ziot men witte buizon, die in ceno aan de rogterzijde

loopende Iniis (vas efferens) zamenloopcn. Doze Luis verlaat het weefsel van

den hal, loopt, voor cen kort gedcelte in den zak van het bekleedsel_, en

eindigt in cen plat, kegelvormig uitsteeksel, met cene kleine, schuinsche ope-

ning. De rand dezer papil vertoont straalvormige plooijcn, en is met het

onikleedscl van den bal eng vereenigd, hetwelk bij do gemelde opening door-

boord is.

Boven en aan de regterzijdc van den festis ligt eene tweede klier, van

oene platte gedaante, langwerpig rond en kleincr dan de eerste *). Zij be-

staat gedceltelijk uit vele kleinc, aan plaatachtige, dwarse tusschenschotten

geheclite lapjes, gcvormd door mikroskopische, vingervormige blinde buisjes,

welker wanden uit cilinder- of kegelvormige cellen {cylinder-epithelium) be-

staan. In het voorste uiteinde dezer twecde geslachtsklier is een dwars geplaatst

zakje ingesloten, dat van onderen door haar weefsel vrij omgeven wordt. (PI. Ill,

lig. XIV. Pi. IV, fig. XV.) Achter dit blaasje vertoont zicli een mclkachtig wit

ligchaam, waarin ik ecrst later, door de opmerking van Dr- J. A. Bogaard,

Prosector aan de Lcidschc Hoogeschool, die met mij de geslachtsdeelen van den

Nautilus onderzocht, de kronkeling ccner buis erkende. Het is mij gelukt, den

loop dier buis vorder te vervolgen, 't geen, daar zij innig met het weefsel der

klier zamenhangt, en grootendeels in het binnenste van dat weefsel verborgen

ligt, eenige moeijelijkheid had. Met haar voorste uiteinde komt doze buis

tusschen eenen Iwecslippigcn tepel aan de regterzijde van bet bovengemeld

blaasje uit, neeml dan eerst tcgen den achterrand van het blaasje haren loop

naar de linkerzijde, vomit daarop sterke kronkelingen, die naar beneden en

naar boven gaan en digt bijeeri liggcn, gaat vervolgens, digt langs den reg-

terrand der klier, naar achteren, dringt wedcrom nieer naar de dieple, en

eindigt eindelijk, als een fijn kanaal van nagenocg § millini. in de doorsnede.

De, voor het bloote oog naauwelijks zigtbare opening van dit fijne kanaal ligt

aan de linkerzijde der klier, welkc aldaar eene langwerpige groove vertoont

tegenover het kegelvormig uitsteeksel, waarin het vas efferens van den testis

*) Het is mij nu gebleken, dat het deze tneede klier was, welke ik in het onvolledig voorwerp,

dat ik in 1847 onderzocht, \oor den testis aanzag (//eene ronde massa, die uit de buikholte viel."'

Tijdschr. uitgeg. door de cersle hlasse van het Kon. Nederl. Inslituut I. bl. 72).
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uitmondt. Door deze gioeve wordt gemeld kegelvormig uiteinde in de na-

tuuilijke ligging der deelen opgcnomen, en in hare diepte is cene langwerpige

spleet, welke tot eene kleine liolte dcr klier geleidt, die met een vlics, dat

zwakke overlangsche plooijen bezit, docli overigens glad is, Lekleed Avordt.

Boven in deze ruimte opent zich hot dunne uiteinde van het gekronkelde

kanaal. Dit kanaal is dus de afvoerende buis [vas deferens), en de tweede

klier is derhalve voor een gedeelte als het omhulsel dier afvoerende buis te

beschouwen. Maar deze buis is tevens het uilloozingskanaal der afscheidinw

van het klierweefsel, waardoor zij her)enloopt_, en ongetwijfeld is zij nog

daarenboven zelve de zetel eener afscheiding, terwijl hare wanden hetzelfde

cilinder-epitheUum vertoonen als de acini der onigevende kher. Deze wanden

zijn, vooral in het bovenste gedeelte, zeer dik, zoodat de inwendige ruimte in

geene verhouding staat tot den uitwendigen onivang. Deze heeft gemiddeld

op de doorsnede twee millimeters; naar voren toe wordt de buis van groo-

teren omvang, hoezeer niet gelijkmatig; twee hoofdverwijdingen, die zij aan-

biedt, hebben ruim drie millimeters in doorsnede.

Ilet blaasje, waarvan wij boven spraken, vormt een, naar de linkerzijde

blind uitloopend divcrlicuhim. De binnenvlakte van dit blaasje heeft aan de

regterzijde vele uitspringende, dwarse plooijen, en vertoont bier eene kleine

tweede opening, die onmiddellijk boven het uiteinde van het vas deferens

ligt; rondom deze opening vormen de voormelde plooijen eenige kringen. Zij

is het onderste uiteinde eener, 4 of 5 millimeters lange buis, welker omvang

omtrent drie millimeters bedraagt. Deze buis heeft vrij dikke wanden, en vertoont

op hare binnenvlakte in de lengte loopende plooijen. Zij geleidt naar den spermo-

phoren-zak *), eene ronde blaas, met vrij stevige wanden, zoodat zij, ook geheel

ontledigd, niet zamenvalt. De inwendige holte van die blaas bezit talrijke

uitspringende, in de lengte loopende plooijen, en wordt door een schuins loopend

tusschenschot met eenen vrijen voorrand in twee, van boven met elkander

zamenhangende holten verdeeld (PI. Ill, fig. XIV. ves. sp. alt.). Deze blaas gaat

onmiddellijk in het kanaal der roede (de urethra seminalis) over, hetwelk mode

overlangsche, sterk uitspringende plooijen vertoont. De dikke wanden van dit

kanaal, die den penis vormen, bestaan uit een vrij stevig weefsel; op de door-

*) De fransche schrijvers over de ontleedkunde der Cephalopoden noeraen dit deel poche need-

hamienne, naar Needham, dien men gewoon is als den ontdekker der spermophoren^te beschouwen.
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kliefde oppervlakte bespcurt men ocnige rondo gaaljos, die doorgesneden bloed-

vaatjes schijnen le zijn. Aan het einde van den penis vcrtoont zich het uit-

cinde van dc urcihra scminalis als eenc dwarse opening, door eenen dikken

rand onigeven, die door inkervingen in eenige knobbcls verdeeld wordt; aan

de naar onderen gekeerde vlakte zijn vooral Uvee dergelijke knobbels duidelijk

te onderscheiden.

In een door mij onderzocht voorwerp_, dat in het tijdperk van geslachls-

orgasimis gestorven was, zag ik den sperniophorenzak, door zijnen inhoud sterk

gespannen, de gehcele ruimle tusschen den anus en den grond der roede,

naast de voorsle reglerkieuw innenien, terwijl eon spermophoor den penis op-

vulde en ten deole uit zijne opening te voorschijn kwani.

De door mij bij Nautilus gevonden doelen vertoonen over 't goheel den-

zelfden typus, dien wij in de mannelijke geslachtsdeelen der tweekieuwigc

cephalopoden opmerken. Het kanaal, dat wij als vas deferens hebben aange-

duid, konit in zijn bovcnste wijdere, met dikke wanden voorziene gedeelte

met het deel overeen, dat Cuviek bij Oclopiis als vcsicula seminalis aanwijst.

Het blaasje, waarin doze buis uitkomt, kan met het deel worden vergeleken,

dat deze beroemde ontleedkundige en anderen na hem als y^j-os/ff/a boschouwen,

hoezeer het met nieer regt voor oene vcsicula seminalis kan worden gehouden.

Het klierweefsel, dat het vas deferens omgoeft en bcdekt, schijnt bij de overige

cephalopoden te ontbreken. Door de kleinhcid van de spermophoren-zak en

eenige andere bijzonderheden nadert Octopus, nicer dan Sepia en Loligo,

tot den Nautilus; ook in dc spermophoren is eone naauwere verwanlschap

van den Nautilus met Octopus, dan met de tienarmige cephalopoden op te

merken.

In het boveneinde van de afvoerende buis (dat deel 't welk aan de vesi-

cula spermatica der schrijvers beantwoordt) vend ik reeds onvolkoniene, nog

zeer weeke spermophoren; zij warcn nicer onlwikkclJ in de kleine blaas, waarin

die buis uitkomt; maar eene nieerdere vaslheid en oene bepaalde kronkeling in

spiraalswijze windingen verkrijgen zij ecrst in den zak, waarin zij zich onder

den penis verzamclen.

Uit dozen Needhamschon zak, die ongotwijfeld contractie] is, worden de

spermophoren in het kanaal van den penis en van daar in den kiemzak ge-

bragt. Daaruit geraken zij, hetzij door den trechter, lietzij kngs den vrijen

rand van den mantel, naar boven tot de onderscheidene doelen, die als voe-

lerdragende slippen den spierachtigen bol van den mond omgeven.
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Dat aldaar de spermophoren, voor dal zij uit de opening van de schaal

uitgaan, om in de scliaal van eenen vrouwelijkcn Nautilus te geiaken, eenigen

tijd vertoeven, is niij ten stelligste geblekon. In diie voorwerpen heb ik ze

daar aangetroffen en in alle op dezelfde pkials. (zio PI. II, lig. Ill, x). Het was

namelijk aan de rugzijde, onder de kap, en wel tusschen de twee kleinere, eerste

voelortjes van de heide processus labiales, terwijl die van de liiikerzijde ze als

Ivvee vingers omgaven, en er eene holte aan den grond van den regter voelerdra-

genden lap, door eene, het spermophoor omsluitende Llaas als was ingedrukt.

Want de spermophoren liggen hicr niet onbedekl ; integeiuleel zijn zij ingesloten in

cenrond, bruin blaasje, dat nagenoeg 18 millimeters lang en 15ni. m. breed

is, en waarvan de wanden, uit drie of vier, op elkander liggende, structuurlooze

vliezen bestaan.

Ik houde deze omiiuliing van het spermophoor voor eene der opmerkelijkste

bijzonderheden, welke het onderzoek van den mannelijken Nautilus mij heeft doen

kennen. Het insluiten der spermophoren in dit blaasje moot noodwendig hebben

plaats gehad, nadat zij door den penis zijn heengegaan. Al had ik niet, gelijk

ik boven (hi. 16) vermeldde, spermophoren in het kanaal van den penis werkelijk

aangetroffen, die nog niet in dergelijk blaasje waren ingesloten, dan zou toch de

aanzienlijke grootte der blaas in strijd zijn met de mogelijkheid van eenen door-

gang door dat kanaal. De vliezen dezer blaas worden dus builen de holte der

ingewanden afgescheiden. VVaar en door welke deelen goschiedt dcze afscheiding?

Op deze vi'aag kan ik slcchts door gissing antwoorden. In den kieuwzakziet

men niets, 't geen die afscheiding zou kunnen bewerken. Maar aan het andere

hoofddeel van het ligchaam zijn twee organen, die bier in aanmerking kunnen

komen. Men zou vooreerst kunnen meenen, dat de vele plooijen van bet, achter

de onderkaak onder den slokdarm liggende orgaan, (hi. 8, 'J. PI. 11. fig. VI , y,

lig. VII.) tot afscheiding dienen. In de tweede plaats moot bier de ronde klier-

achtige schijf in aanmerking komen, die op de buitenvlakte van den spadix

ligt. Terwijl het onzeker is of het eerstgenoemde deel eene secernerende

verrigting uitoefent, kan omtrent zulk eene verrigting bij het tweede geene

Iwijfeling bestaan. Daaruit volgt echter niet, dat de afscheiding, die in ge-

melde schijf plaats heeft, juist lot vorming van bet blaasje, dat de spermo-

phoren insluit, dienen moot. Was het mij gelukt, in een voorwerp spermo-

phoren op den weg van den kieuwzak naar de rugzijde van het dier aan te

treffen, dan zoude deze zaak voor eene nadere beslissing vatbaar zijn.

Ik ben niet in staat op te belderen, hoe het blaasje met spermophoren la tt'r

37
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buiten de schaal van Iiet niannelijke dier wordt uitgeworpen. Eene wezent-

lijke paring kan cr niet pkiats liebben; nict alleen is de penis daartoe to

diep in den mantel gelegen en te kort, niaar daarenboven toont de onihulling

der spermoplioren, dat de iiitwerping van bet sperma door den penis reeds

eenigen tijd de bevrucbting voorafgaat. Ik gcloof mij niet te vergissen, wan-

neer ik in de omsluiting van de spermopboren ecn middel zie om bet sperma

eenigen tijd te bewaren en tegen do werking van bet zeewator te bescber-

men^ tot dat bet op de plaats zijner bestemming, den kieuwzak van den

vrouweHjken Nautilus, gekomen is.

Wij willen ten slotte nog iets over de structuur der spermatopboren *) of sper-

mopboren mededeelen, voor zoo vcr deze bij voorwerpen, die lang in wijngeest

bewaard werden, kon vvorden onderzocbt. Ilet is bekend, dat bet sperma der

cepbalopoden in zonderlinge, vrij groote ligcbaampjes is ingesloten, welke

onze SwAMMERDAM hi] Scpitt officinalis bet ecrst bescbreef als » witte en teere

pennekens, die zicb in water bcwegen en openbarsten'' *|"), en welke Needham

bij Loligo nader naspoorde, waardoor zij ook later den naam van corpora Nced-

hammiana verkregen bebben. Ik vond in bet bovon bescbrevene blaasje, dat

ondcr de kap lag, altijd slocbts een enkel spermopboor, en dnrf niet aanne-

men, dat bet er twee zou kunnen bevalten. Dlt spermopboor namelijk is van

eene buitengewone lengte, en ligt in bet blaasje in yele kronkelingen op-

gerold, gelijk de spermopboren ook reeds in de vesicula seininalis gekron-

keld zijn. Het is mij gelukt cr een to ontrollen, ecbter niet zonder dat

eenige slukken afbraken, en ik kon daardoor de lengte op ruim 27 centi-

meters bepalen. Dr. Boogaard bepaalt de lengte van een ander, door bem

gemeten spermopboor zelfs op 54 centimeters. Deze aanzienlijkc lengte is

niet gebeel zonder voorbecld bij de overige cepbalopoden; Milne Edwards
vond de spermopboren bij Octopus vulgaris 8 cenliniclers lang §) en R. Leuc-

KART vond bij Octopus Carcnac bet spernioplioor drie voet lang {^Zooloijische

Untersnchmujen, Drittcs Heft, Giessen 1854, 4'. S. 98. Not. 2.). Het sper-

mopboor van den Nautilus is een rolrond buisje, niet overal even dik, ge-

middeld I m.m.; aan de beide einden loopt bet smal uit. Het meest smalle

*) DuvERNOY verandert dezen naam in dien van spermaplioren ; met eene geringe wijziging, vol-

gens de aanmerking van eenen beroemden Hellenist, schrijven wij liever spermopboren.

I) Bihlia naturae, p. S9G.

§) Annales tics Sc, nal., sec. Serle, Tom. XVIII, 1S42. Zool. p. 339. PI. 14. fig. 1.
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eind vertoont eene kleine onibuiging onder cen sclierpen hoek; dit omgebo-

gen en dunne deel is omtrcnt o in. m. lang. De spits eindelijk biedt in

een voorwerp nog ecn mikroskopisch aanhangsel aan, dat in twee slipjes ge-

splitst scheen te zijn, en onder eenen regten lioek van het vroeger genoemde,

dunne deel afging.

De kleur van het sperniophoor, zoo als dat buiten den penis voorkorat, is

bruingeel. Binnen in de holte van het spermophoor hgt een bandvormige, met

het bloote oog reeds zigtbare, draad van nagenoeg ^V ni. m. breedte. Deze

draad is plat en in digte kringen spiraalswijze gebogen, even als de spiraal-

band in de luchtbuizen der insekten. Hij bestaat grootendcels nit sperniato-

zoiden, die met hunne haarvormige niteinden op den, in 't middon liggenden,

slrucliuirloozen draad gebecht zijn *). Voor het overige verwijze ik mijne le-

zers naar de zorgvuldige, achler deze verhandeling gevoegde nasporingen van

Dr. BooGAARD, en laat mijne, niet voUedige aanteekeningen liever achterwege,

dan dat zij bij don lezer door verschillende opvatting misschien tot eene on-

zekere meening en tot verwarring aanleiding zouden geven.

De strucluur dor corpora Needhammiana bij den inktvisch [Sepia offici-

nalis) is naauwkeurig nagegaan door C. G. Carus, die echter zijne beschrij-

ving heeft ingerigt onder den indruk eener verkeerde voorstelling, als had

hij bier een dierlijk wezen, ecn' parasitischen diervorm voor zich
-f).

Mis-

schien kan men met hetgeen hij als voormaag en maag zijner Needhamia ex-

pulsoria beschrijft, de deelen in het dunne uiteinde van het spermophoor van

den Nautilus vergelijken. Na deze beschrijving hcbben wij van Peters en

Milne Edwards §) en van den, tot zijnen dood toe onvermoeiden Duver-

KOY **) uitmuntende en uitvoerige Avaarnemingen over de spermophoren bij

onderscheidene cephalopoden ontvangen. Bij den niet verschen toestand der

*) Hetgeen ik vroeger als platte, laDgwerpig eironde, mikroskopische ligchamen, die aan den draad

hingen, beschreef [Tijdschr. van de Ecrsle kl. van het Koninld. ifederl. InslUuut, I. bl. 72), beschouw

ik Ihans als afgescheurde vezels van den spiraalband.

•f)
Needhamia expnlsoria Sepiae officinalis. Beschriehcn vnd ahfjehihlel von Dr. C. G. Carls.

Act. Acad. Leop. Carol, vol. XIX. P. 1. 1S39.

§) Door laatstgenoemden medegedeeld in Ann. des Sc. nal. 1. 1. p. 331— 347.

**) Mem. de I'Acad. des Sciences, XXIII, 1830. Afzonderlijk afgedrukt onder den titd vi.n Frag-

menls sur les organes de generation de divers animaux, p. 111—114, waar men ook een volledig

historisch overzigt over dit onderwerp aantreft, waarmede men kan vergelijken dat, hetwelk voor

verscheidene jaren door F. S. Ledckart ward gegeven in zijne Zoologische Bruchslucke. 11. Stutt-

37*
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voorwerpen van ons onderzoek kan ccliter eeno vergelijking met deze waar-

ncmingen niet zeer vruclUbaar zijn. Aan puiilcn van overccnkonist ontbreekt

liet zeker niot^ en, zoo vcr ik naar den tegenwoordigen toestand onzer kennis

mag oordcelen, zijn het vooral do sperniophoren van Octopus, welkc de naaste

analogie met die van den Nautilus hcbben. Door hunne buitengewone lengte

onderscheiden zich echter de sperniopboi*cn van Nautilus van de meeste, en

door hare oprolling in digte kronkclingen van alle_, tot nog toe waargenomen

Needhamsche ligchamen.

gart, 1S41. 4''. S. 93—103. Bij Nautilus is het sperraophoor bijna geheel ingenomen door het

reservoir spermalique, dat spiraalswijs gekronkeld is; het appareil ejaculaloire neemt, zoo het al

aanwezig mogt zijn, slechts eene kleine ruirate in.
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BERIGT OMTRENT MIKROSKOPISCHE ONDERZOEKINGEN VAN DE

SPERMOPIIOREN VAN NAUTILUS POMPILIUS.

DOOB

Ob. J. A. B O O O A /t R D.

De vorni der spermophoren is in liet algemeen rolrond, terwijl zij naar de

beide einden spits toeloopen; dikwijis ziet men echler (vooral aan de concave

zijde der talrijke kronkelingen) een of meer longitudinale plooijen in hunne

omhulsels. Nabij de uiteinden zijn de spermophoren min of meer afgeplat en

aan het eene uitcinde^ dat zich door cene geringere dikte onderscheidt, bo-

vendien haakvormig gebogen; zij eindigen, naar het schijnt aan beide zijden,

met een fijn maar tamelijk vast, spits uitloopend aanhangsel van omstreeks

1,5 millim. lengte en, aan zijn begin, 0,5 millim. dikte.

De kronkels der spermophoren hebben eene zekere regeimatigheid : de beide

helften zijn elk afzonderhjk gekronkeld en zoo naar elkander toe gebogen,

dat het middelste gedeelte van het sperniophoor aan een der uiteinden van

de huigwcrpige, gekronkelde massa ligt; dit gedeelte komt ook het eerst

uit den penis te voorschijn. — De oorzaak van deze bijzonderhcid is blijk-

baar in den vorm van den spermophorenzak te zoeken, die onmiddellijk achter

den penis ligt; wanneer het sperniophoor in dozen zak komt, wordt het einde,

dat bet eerst opgenomen wordt, langzamerhand over den rand van het tus-

schenschot in de tweede afdeeling van den zak gedrongen, terwijl het an-

dere uitcinde later de eerste afdeeling aanvult; het middelste gedeelte van het

spermophoor komt dan van zelf in het voorste einde van den zak bij den

vrijen rand van het lusschenschot te liggen, en moot dus ook wel het eerst

in den penis en weder uit dezen te voorschijn komen, daar de langwerpige

vorm van het kluwen, dat het gekronkelde spermophoor vormt, en het naauwe

aansUiiten van den peniswand eene rondwenleling verhinderen.

Tusschen de kronkels ligt eene witte, slijmige stof. — De lengte van een

door mij gemeten spermophoor bedroeg 54 centim., de dikte in het midden

omstreeks 1,'25 millim. — De kleur wisselt af tusschen graauwgeel en don-

kerbruin: deze laalste kleur vindt men echter alleen aan spermophoren, die

in of reeds buiten den penis zijn. — De vastheid der spermophoren is zeer

verschillend naar de plaals waar zij worden aangetrollen; kort na hunne

vomiing zijn zij uilerst week; wanneer zij in den penis gekomen zijn, worden
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zij veol vaster, en die, welke in Iiet blaasje builen den penis wordon aangetroffen,

zijn Ijmelijk hard en eenigzins veerkrachtig, niaar breken tocli zoer gemak-
kelijk. Dit alles geldt natuurlijk slechts voor in spiritus bcwaarde voorwer-
pen, daar ik geene andere onderzoeken kon.

Do deelen, waaruit bet sperniophoor is zamengesteld, zijn : cen buitenste en
een binncnsle omIiuJsel en eea" in/toud, waarin zich eenen, grootendeels uit

spermatozoa gevormden spircuilband en eenige, nieest amorplie stollen, die de

ruinite tnsscben den spiraalband en de omhulsels van bet spermophoor aan-
vuUen, laten onderscbeiden.

Ilet buitenste ombulsel is een structuurloos, tamelijk bard niaar tevens broos,

zeer weinig rekbaar vHes, gemiddeld 0,05 miUini. dik (de dikte wissolt af

tussebcn 0,1 en 0,005 millim.); bet is nu eens kleurloos en dan helder door-

schijnend, dan eens geel of ook wel donkerbruin gekleurd. De uitwendige

oppervlakte van dit vbes is glad, de inwendige vertoont dikwijis dwars ver-

loopende uitpuilingen, die tusscben de plooijen van bet binnenste ombulsel

liggen. Dit laalste is een veel dunner (0,001—0,005 millim.) en niede struc-

luurloos vlies, maar dat tallooze, dwars verloopende plooijen vertoont. Het
laat zich zeer moeijelijk anders als in kleine fragmenten afzonderen, daar bet

tamelijk vast met bet buitenste ombulsel te zamen hangt, en zeer gemakkelijk

in de rigting der plooijen scheurt.

De ruimte, die tusscben deze omhulsels en den spiraalband overblijft, wordt
grootendeels door eene heldere, volkomen kleurlooze, tamelijk vaste stof aan-

gevuld, die overal tusscben de plooijen van bet binnenste ombulsel in de win-
dingen van den spiraalband indringt. In deze stof liggen tallooze, meestal

langwerpige en dikwijis afgeplatte ligcbaampjes van zeer verscbillende grootte

(van 0,002—0,01 millim. breed en van 0,002—0,04 millim. en zelfs 0,00
millim. lang), die uit eene vaste, sterk licbtbrekende, kleurlooze stof bestaan

;

de grootste diameter dezer ligcbaampjes ligt altijd dwars.— Bebalve deze stof-

fen komen nog twee andere voor, die misscbien alleen bij in spiritus bewaarde
voorwerpen gevonden worden, en die ik dus slechts tor loops wil vermelden,

namelijk 1° eene fijn korrelige, weinig doorschijnende stof, die vooral dikwijis

op de inwendige maar somtijds ook op de uitwendige oppervlakte van het bin-

nenste ombulsel wordt gevonden, en 2'^ eene heldere, sterk licblbrekende, vaste

stof, die, in onregelmatige brokken van allerlei grootte en vorm, meest digt tegen

den spiraalband aanligt, en uit dezen zijnen oorsprong scbijnt te nemen.

Het belangrijkste gedeelte van den inhoud der spermophoren is ongelwijfeld

de spiraalband, die in dwars verloopende, maar overigens vrij onregelmatige

windingen bet grootste gedeelte van de holte der spermophoren aanvult. Do
breedte van dezen band bedraagt 0,04—0,06 millim., de dikte 0,012 millim.;

de kleur is bij opvallend licht geelachtig wit, bij doorvallend licht donker-

geel. Zijne vastbeid is vrij aanzienlijk; men kan gemakkelijk stukken van 10
en meer centimeters lengte aan het eene einde opnemen, zonder dat de draad
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breekt. Doze spiraalband ligt, zoo hij niet de geheele ruinitc innccmt, zeklcn

midden in het lumen van het spermophoor, maar nicest altijd digt aan eene

zijdc gedrongen.

Men kan aan den spiraalband een ombulscl en eenen inhoud onderscheiden;

het eerste wordt door een fijn (hoogstens 0^002 milliin. dik) volkomen struc-

tuurloos vliesje gevormd, dat tamelijk vast met den inhoud te zamen hangt:

deze laatste bestaat grootendeels uit spermatozoa, waarvan de zoogenaamde

staarten met eenen, in het midden van den band liggenden draad zoo geheel

ineensmelten, dat zij in de meeste spermophoren niet meer afzondeiiijk waar

te nemen en ook niet te isoleren zijn: slechts hi
j
pas gevormde spermophoren

kon ik op enkele plaatsen eenen structuurloozen draad en de daarop geplaatste

spermatozoa onderscheiden. De voorste uiteinden liggen aan de oppervlakte

onmiddellijk tegen het omhullend vliesje van den spiraalband : men kan van

daar af de spermatozoa als zeer fijne, maar scherp geteekende vezels nog een

eind ver naar het midden van den band met het oog volgen ; zij loopen eerst

schuins naar binnen en dan nagenoeg longitudinaal. Aan bun vrije uiteinde

ziet men geene duidelijke afscheiding tusschen een kop en staart, maar slechts

eene zeer geringe, naauwelijks merkbare verdikking en tevens eene soort van

variceusiteit.

Wat de verhouding der verschillende zamenstellende deelen aan de uiteinden

der spermophoren betreft, moet ik in de eerste plaats aanmerken, datde beide

uiteinden daarin geen zeer aanmerkelijk verschil opleverdcn. De spiraalband

strekt zich van bet eene tot het andere einde uit, en laat zich bij het dunne

uiteinde tot aan de vermelde haakvormige kromming, bij het andere uiteinde

tot onmiddellijk aan de basis van het aanhangsel, dat daar niet gebogen is,

zoo als aan het dunne einde, vervolgen. De holte van het spermophoor kwam
mij voor zich, allengs naauwer wordende, tot dit aanhangsel uit te strekken:

ik heb dit uiteinde echter slechts eenmaal in een good bewaard exemplaar

kunnen onderzoeken, en kan dus niet bepalen of de daar opgemcrkte bijzon-

derheden standvastig voorkomen. Aan het andere (dunnej einde verminderde

de holte bij de haakvormige kromming plotseling tot een zeer fijn, spiraal-

vormig gekronkeld kanaal, dat zich na weinige windingen bij de basis van het

aanhangsel aan het oog onttrok. .Misschicn is dus dit dunne uiteinde geslo-

ten en het andere open, of wordt althans gemakkelijk door bet afbreken van het

fijne aanhangsel geopend. — Het binnenste ombulscl kwam mij voor zich even

ver als de spiraalband uit te strekken ; verder op zag ik alleen nog het bui-

tenste ombulscl; de dikte der omhulsels is nabij de uiteinden zeer verandcrlijk.

—

Van eenen ejaculatie-tocslel (zoo als die in de spermophoren van andere ce-

phalopoden voorkomt) heb ik niets gevonden; ik kan echter naauwelijks ge-

looven, dat het bewarcn in spiritus daarvan de schuld zou wezon, dewijl er toch

ligt eenig spoor van zou zijn overgebleven. Of dit gemis van een' ejaculatie-

toestel in eenig verband staat met het blaasje, waarin de spermophoren van
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den Nautilus^ natlat zij uit don ponis zijn gekonicn^ wordcn hcslolen, laal zicli

vorniooden, niaar voor als nog bezwaarJijk aantooncn.

Do vorming der sperniophoren liceft ongetwijfeld gioolendecls in hot vas

deferens plaals^ daar zij reeds in liel zakje^ waarin dit kanaal uitloopt, alle

zamenslellende deelen bevalten; alleen zijn daar de ondiulsels nog zeer week
en eveneens de stof, die tussclien deze en den spiraalband ligt, waardoor hot

komt, dat men dan dezen band in lange slukken uit bet sperniopboor le

voorscbijn kan trekken^ helwelk bij de vastere spermopboren zonder bebul[)

van reagentia niet mogeUjk is.

De stolTen^ waaruit de spermopboren bestaan, zijn over bet algenieen niet

zeer gevoebg voor reagentia. Azijnzuur, verdund zwavolzuur en zelfs zout-

zuur blijven bijna zonder eenige working. Salpeterzuur geeft aan alle deelen

van bet sperniopboor (bebalve naar bet scbijnt aan de eerstvermeldc dor, tus-

scben de ombulsels en den spiraalband liggendc stolTen) eene bolder gelo

klour, die later door toevoeging eener kali-oplossing in oranje overgaat,

torwijl bijna alios oplost. Bij enkelc aanwending van kali (1 + 20 aq.)

wordt eerst de zoo even vcrmelde stof opgelost, waardoor de daarin liggende

langworpigo ligcbaampjes vrij worden ; later worden ook de ombulsels opge-

lost; de spiraalband biedt bet langst weorstand, maar wordt zeer doorscbij-

nend en scbijnt dan gebeel structunrloos le zijn. — In aetber gekookt,

ondorgaat hot weefsol der spermopboren geene verandering.

Hel blaasje^ waarin de spermopboren buiten den penis zijn ingesloten, wordt,

zelfs na 24 uren, door eene oplossing van \ deel kali in U deelen water

weinig of niet veranderd; evenmin door de meeste zuren, salpeterzuur ecbter

doet gazontwikkeling ontstaan. Bij do bebandeling van bet weefsol der klier-

acbtigo scbijf op don spadix met do genocmdc reagentia noemt men bet-

zelfde waar.
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VERKLARING der AFBEELDliSGEN. *)

Plaat I—IV hcbbcii hetrehking tot het nutnnelijke dicr.

Fig. I. (PI. I.) Het hoofd van eenen mannelijken Naulilus van de regterzijde.

De groote tasterdragende slippen zijn weggesneden bij a, a, a. Men ziet

van boven den spadLx van de Hnkerzijde b, die de boven-groep der

voelerdragende slippen van die zijde eenigzins naar de regterzijde verdringt.

Aan de regterzijde ziet men de, in twee groepen verdeelde tasterdragende

slippen c, d. In e ziet men de spierachtige niassa, die de kaken omgeeft,

en welker bekleeding een zoom van kleine slippen aan hare opening e'

vertoont. Bij f bespeurt men den, aan de onderzijde liggenden trechter.

F'ig. II. (PI. I.) Helzelfde van de linkerzijde; ook bier zijn de uitwendige

slippen weggesneden (a, a, a eenige doorgesneden voelers); b spadix;

h' klieracbtige scbijf, voor op dit deel gelcgcn; c bovenste groep der

linker lenlacula; f trechter. A is de doorgesneden kap; in B ziet men

het naar beneden gebogen linker cog.

Fig. III. (PI. II.) De kop van den mannelijken Nautilus van boven gezien,

na wegname der kap, waarvan aan de regterzijde nog een gedeelte aan-

wczig is, A. Aan de linkerzijde ziet men den spadix van boven en een

gedeelte van de schijf b'. In c ziet men de bovenste groep der linker-

voelerdragende slippen. Twee daarvan omvalten als vingers de blaas met

het sporraophoor x; vergel. fig. XVII.

Fig. IV. (PI. 1.) De voelerdragende lappen van de regterzijde bij een' man-

nelijken iNaulilus, in verbinding met den spierachtigen bol der kaken

e. In de bovenste groep c kan men bier, duidelijker dan in de eerste

figuur, de 8 voelerdragende slippen (I—8) onderscheiden ; in de tweede

groej) d ziet men er vier; dit deel benntwoordt aan don spadix der linkerzijde.

Fig. V. (PI. I.) Vertikale doorsnede van den spadix. In de vier voelers, die

dit deel vormen, ziet men in het midden, bij n, eene doorgesneden zenuw,

die hen in de lengte doorloopt, Het donkere wcefsel, dat van den rand

*) Daar de afbeeldingen in mijne verLandeling slechts zelden aangeLaald en nergens uitvoerig

verklaard zijn, kan het mogelijk nuttig zijn Laar met de bier volgende verklaring te raadplegen,

voor dat men de verhandeling zelve leest.
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der voelers in straalvormige rigting naar binncn loopt, bostaat iiit over-

langschc s|ticrbundcls, die hier dwars zijn doorgesneden.

Fig. V * (PI. I.) Dergelijkc doorsnede der onderste groep van voelerdragende

slippen der reglerzijde (d in figuur IV].

Fig. VI. (PI. II.) Binnenvlakte van iiet bckleedsel van don kop bij den nian-

nelijken Nautilus, nadat do kaken en daarmcde verbondonc deelen ver-

wijderd zijn. — a, a, a, a. Eenige voelers van de buitcnste groole slippen;

b spadix, c gedeelle van do bovenste groep der kleinere voelerdragende

slippen van de linkerzijde; Y kussenvormig orgaan, dat onder de kaken

en de long ligt, in eenen blinden zak ingeslolen; f gedeelte van den

trechter van bovengezien, voor de uitgesneden en gerimpelde commissuur

dor buitenste groote slippen.

Fig. VII. (Pi. II.] Hot orgaan Y der vorige figuur geopend; zie bl. 8.

Fig. VIII. (PI. H.] Kicuwholte en ondeiste gedeelte van den trechter bij

den mannelijken Nautilus (geteekend in vergelijking met de overeen-

komstige deelen bij den vrouwelijken Nautilus, Trans, of the Zool.

Soc. IV, PI. 7, fig. 4.)

a. Anus; b. Roede; ee de twee groote schaalspieren ; f f trechter;

gg omgeslagen mantel; hh eerste paar kieuwen, h'h' tweede paar.

Fig. IX. (PI. III.) Ingewanden van den mannelijken Nautilus van do rugzijde.

De ingewandzak is geopend, en de bijzondere bekleedsels of zakkon der

ingewanden zijn verwijderd; de lever is eenigzins tor zijde uitgebreid,

ovcrigens is de natuurlijke betrekkelijke ligging der deelen niet verstoord.

i,\ is de groote slagader, die bij la, tusschen de lever, van hetmeer

naar onderen en achter gelogon hart omhoog stijgt, en bij 1* eenc

standvastige kroniming of his aanbiedt, om vervolgens langs de verwij-

ding van don slokdarm bij b in den kop te dringen; zijne takken zijn

getrouw voorgesteld en bijzonder bet net van de vaten, die over de

voormaag of don krop on over de spiermaag loopon; 2 de lever, van

oene zwarte purporkleur, uit vole losse lobben bostaando; o de krop [in-

gluvics); 4 de weder enger geworden slokdarm, die in de spiermaag 5

overgaat; 6 teslis; 7 een gedeelte van de darmbuis.

Fig. X. (PI. III.] Mannolijke voortplantings-werktuigen van den Nautilus in

hunncn zamonhang, van de rugzijde; de eigene bekleedsels of poritoneale

zakken zijn om de, in den ingewandzak gelegene deelen {t,gl. ace. en

V. sp.^ gelaten.
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t De zaadbal; gl. ace. tweede klier der voortplantingsfunclie, waarin

aan de voorzijde eene dunvliezige blaas, v. sp. [prostata? vesicula scminalis?

p. 16), is ingesloten; d. sp. kanaal, hetwelk uit doze blaas opklinit naar de

bkias (v. sp. alt-), die aan de regtcrzijde van de roede p ligt, en welke met de

Needhamscbe beurs der overige cephalopoden overeenkomt. De bovenvlakte

der roede is bier, na wegsnijding van de zijdelingsche randen van bet

vlies, waaraan zij is vastgegroeid, voorgesleld, en is zeer plat in vcrgelijking

van de naar den buik gerigte vlakte, die in Fig. VIII b, en in andere figu-

ren is voorgesleld; r is de regie darni, digt bij den anus afgesneden. Hij

dringt uit den ingewandzak naar buiten, tusscben de, aan den worlel der

roede liggende zaadblaas, v. sp. alt., en tusscben bet bart, C. Aan dit deel

ziet men 1—4 de vier kieuwaderen, en 5 de groote slagader, welker

loop en verdeeling vroeger, in Fig. IX \, is afgebeeld.

Fig. XI. (PI. III.) Dezelfde deelen als in fig, X, maar nadat de ombullende

vliezige zakken van den testis, van de tweede klier gl. ace. en zaadblaas

V. sp. alt. zijn weggenomen; overgebleven lappen daarvan ziet men door

X, X, X, X aangewezen, Uit de opening van den penis komen, bij sp.,

deelen van een spermopboor, met den door verscbeuring der wanden

vrij geworden spiraaldraad. Men ziet bij p hoe de roede bier aan den

wand, die tusscben den kieuwzak en de ingewandsbolte ligt is vastge-

groeid. Bij f is de opening in de tweede klier aangewezen, waardoor

bet sperma uit den testis (zie fig. XII) wordt opgenomen, en waar-

boven binnen in de klier bet onderste uiteinde van bet vas deferens ge-

vonden wordt.

Fig. XII. (PI, IV.) De zaadbal t van de binnenzijde gczien, om de opening

f te toonen, waaruit bet sperma wordt ontlast; de tweede klier is naar

boven omgeslagen. Men kan aan den zaadbal, onder f, een indruksel

zien, waarin deze klier in den natuurlijken stand gelegen was.

Fig. XIII. (Pi. IV.) De roede en de zaadbal van bet voorwerp op bl. IG

vermeld, met de spermopboren op bet oogenblik der uilwerping. (Ilet-

zelfde voorwerp beeft gediend tot bet vervaardigen van bet vorige

preparaal.) De letters bij deze figuur zijn bij dezelfde deelen geplaatst als

in fig. VIII.

Fig. XIV. (PI. III.) De in de lengte doorgesneden roede p met den daaronder

liggenden INeedbamscben zak v. sp. alt., welke mede geopend is: bij -^

ziet men een scbuins geplaatst tusscbenscbot, zie bl. 15. Onder dezen

3S*
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spermopliorcn-zak ligt de buis, die uit de blaas v. sp. ontspringr, waariii

men spcrmophorcn en spiraaldiaden onderscheidt. In gl. ace. ziet men

cen gedeollc van liel bladaclilig weefsel dcr t\Yeede voortplantingsklior;

Y zijn de cerste windingen van bet vas deferens, dat door deze tweede

klier heenloopt.

Fig. XV. (PI. IV.) De buis, die door de Iweede geslachtsklier loopt, gedeel-

tebjk ontrold, en van haar omkleedsol ontbloot. a Ondersle opening, b

bovenste opening dezer buis; de laatste bgt in bet zakje, dat in de

vori'ge liguren door v. sp. is aangewezen. Boven in dit geopende zakje

ziet men do onderste opening c van bet kanaal d. sp., dat naar den

spermojjhorenzak loopt.

Fig. XVI. (PI. IV.) Een spermopboor uit den penis genomen, van twee zijden

voorgestekl. Ilet einde a kvvam uit de opening van den penis te voor-

scbijn. Men kan bier de zonderlingc oprolling, waarin dit deel uit den

spernioplioren-zak komt, opmerken.

Fig. XVII. (PI. IV.) Blaasje, waarin een spermopboor lag ingesloten ; men ziet

de windingen van dit laatste eenigermate door de wanden been scbijnen.

Vergl. bl. 17, In dit blaasje blijft bet spermopboor even eens gewonden

als in fig. XVI, maar de kronkelingen sluiten minder digt aan een, (In

fig. Ill is dit blaasje in x op de plaats aangewezen, waar bet door mij

gevonden werd.)

Fig. XVIII. (PI. IV.) Een ontrold, docfi aan bet eene einde (liier bet bovenste)

afgebrokcn spermopboor. Het uitoinde a is in de volgende figuur voor-

gesteld.

Fig. XIX—XXI. (PI. IV.) Deze afbeeldingen zijn door Dr. Boogaard ver-

vaardigd, en bebbon betrekking op bet spermopboor. Fig. XIX bet eene

uiteinde (a fig. XVIII), Fig. XX bet andere van bet spermopboor, beide

12 maal vergroot. Men ziet in beide figuren de digte kronkelingen van

den spiraalband.

Fig. XXI. (PI. IV.) a een gedeelte van den spiraalband, 55 maal vergroot.

De liaarvormige vezels zijn spermalozoidcn. Fig. XXI b een bundel van

deze spermatozoiden, onder sterker vergrooting (250 maal).
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PlacU V hecfl belrckking op hcl vrouwclijke dier.

Fig. 1, Kop van do rcglerzijde gezien. akap; 1j lietoog; c, c, do uitwendige

voeler-dragendc slippcn, waarvan c' eeii en helzelfde voorkomen heeft

aJs do kap, waartegen Iiij aanligl; d, d de IrcclUer; f, de terug-

gcslagen nianlol; f de rugplooi van den mantel.

Fig. 2 en o stellcn denzelfden kop voor van dezelfde zijde, na dat, in lig. 2,

de uitwendige voelerdragende slippen, en_, in (ig. o, ook de inwendige

hovenstc slippcn zijn wcggenonien. Fig. 2 vcrtoont dus de twcede

laag, fig. o do derdc laag dor deelcn^ die den vlcezigen bol omge-

ven I, waarin de Lek gelegen i.s. k fig. 2 zijn de bovenste slippen

[superior labial processes van Owen) ; in c ziet men de doorgesneden

voelers dor buitenste slippen. Fig. 5 vertoont, bij m^ de onderste binnen-

slippen, inferior labial processes van Owen; men ziet die bij hare bedek-

king door k in fig. '2, onder en voor k, cenigermatc vrij liggen. De

overige letters zijn bij fig- 1 gebezigd en verklaard. Oni bet sexueel

vorscbil wel te begrijpen, vergelijke men doze twee figuren, en bepaal-

delijk fig. 2, met fig. I PI. I.

Fig. 4. Commissuur der bovenste (en buitenste) voelerdragende mondslip-

pen k, nadat de niondmassa en do binnenste voelerdragende slippen zijn

weggenomen. ^, (? twee groepen van geplooide dunne vliezen, die hier

gelegen zijn; d voorste uiteinde van den trechter; a een deel der kap.

Fig. 5 Commissuur de onderste (en binnenste) voelerdragende mondslippen

m m; in a ziet men bet geplooide deel, dat Owen voor reukorgaan hield.

Vergelijk voor bet mannelijk dier fig. VI en VII.

Alle figurcn, met uitzonclering van Fig. XIX—XXI PI. IV, zijn in natuurlijke

grootle geteekcnd.

Vcrbclering. Op bl. J2 reg. 21 en bl. 16 reg. i van ond. leze men voor "kiemzak" kieuwzak.
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